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Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Năm Ất Mùi đang lùi dần vào dĩ vãng, nhường chỗ cho năm mới Bính Thân sắp 

tới. Năm Ất Mùi nhắc chúng ta nhớ về năm Ất Mão 1975, vật đổi sao dời… Năm 

Bính Thân cũng gợi lại những hình ảnh hãi hùng của Tết Mậu Thân cách đây 48 

năm. Nhưng bánh xe lịch sử vẫn không ngừng quay, cuộc đời vẫn phải tiếp tục 

sống. Qua hết một năm, người ta hay có suy nghĩ để làm một bản tổng kết cho 

năm cũ. Buồn, vui, may, rủi, thành công, thất bại, sức khỏe, bệnh hoạn… Và như 

thế, nếu chúng ta sống trong đức tin, chúng ta sẽ thấy, chúng ta được Chúa 

thương xót, bồng ẵm chúng ta những lúc khó khăn, đen tối nhất. Đầu Xuân, 

chúng ta hãy cúi đầu cảm tạ Thiên Chúa và dâng lên Người năm mới của chúng 

ta, cầu xin Người ban phúc lành cho mỗi ngày chúng ta sống được bình an và giữ 

trọn niềm tin vào lòng thương xót vô biên của Người. 

Ngày 08/12/2015 vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã mở Cửa Thánh trong Đền Thánh 

Phêrô, chính thức khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Từ 

đó tất cả các Cửa Thánh lòng thương xót trên toàn thế giới đã rộng mở cho tất cả 

mọi người bước vào với lòng thương xót không bờ bến của Cha chúng ta ở trên 

Trời. Người đã cho Con Một Người xuống thế để giới thiệu Người với chúng ta và 

để cứu độ chúng ta. Trong các sách Tin Mừng chúng ta đã thấy, không biết bao 

nhiêu lần, Chúa Giêsu nói với chúng ta về Cha Người, Đấng đã sai Người, Đấng 

là Cha chúng ta như lời kinh Chúa Giêsu dậy cho chúng ta "Lậy Cha chúng con ở 

trên Trời" (x. Lc 11, 2-4), đấng có lòng nhân lành, thương xót, tha thứ như trong 

dụ ngôn "người con hoang đàng" (x.Lc 15, 11-32)… Thiên Chúa giầu lòng 

thương xót, luôn tha thứ tội lỗi chúng ta, đang chờ đợi chúng ta bước vào Cửa 

Thánh đễ hưởng lòng thương xót và sự tha thứ Người ban một cách nhưng 

không cho tất cả những ai chạy đến với Người. 

Cũng trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này, Phong Trào chúng ta tại Paris sẽ 

mở hai khóa 35 và 36 tại giáo xứ. Chúng ta đều biết là chúng ta hèn mọn và, không có 

Chúa, chúng ta chẳng làm được gi cả. Chúng ta cũng đã nhiều lần trải nghiệm mầu nhiệm 

Palanca. Vì vậy, Quý Anh Chị đều biết, việc chuẩn bị khóa tốt đẹp nhất, vẫn là cầu nguyện 

và xin mọi người cầu nguyện cho hai khoá. Rồi chúng ta đã nỗ lực tìm kiếm khóa sinh, kết 

bạn, đồng hành với họ để mời gọi họ dự khóa. Chắc hẳn, nhiều Anh Chị cũng đã chuẩn bị 

để đi giúp khóa, làm rollista hay trợ tá. Chúng ta đã trải nghiệm và đã nhận thấy trợ tá đóng 

một vai trò không nhỏ để đánh động khoá sinh, để giúp cho Ơn Chúa Thánh Thần cải đổi 

tâm hồn họ. Chúng ta biết, khóa Ba Ngày Cursillo là một cơ hội cô đọng việc tái loan truyền 

Tin Mừng Cứu Độ. Loan truyền bằng lời nói qua các bài rollo, vốn không có gì lạ so với 

những kiến thức của người Kitô hữu đã được giáo huấn từ nhỏ đến lớn. Nhưng quan trọng 

là sự làm chứng bằng phong thái, bằng hành động, bằng tình bạn…, mà người trợ tá chính 

là chứng nhân gần gũi nhất trong ba ngày dự khóa, là người mời gọi khóa sinh tin tưởng và 

hướng tới sự cải đổi bản thân. Như mọi năm, chúng ta cũng biết là chúng ta sẽ có ngày 

Tĩnh Tâm Mùa Chay. Năm nay ngày tĩnh tâm sẽ được tổ chức vào ngày 20/02/2016 từ 

09g00 tới 16g00 tại Hội Dòng Les Filles Du Calvaire, 5, rue Ravon, 92340 Bourg-la-Reine. 

Trước thềm Năm Bính Thân, Văn Phòng Điều Hành xin kính chúc Đức Ông linh hướng 

Giáo Phận, Quý Cha, Quý Thầy linh hướng Phong Trào và toàn thể Quý Anh Chị Cursillis-

tas và bửu quyến một năm tràn đầy Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, được an khang 

thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, vạn sự thành đạt. 

Văn Phòng Điều Hành 

Lá thư Phong Trào 

M
ọi Cửa Thánh Lòng Thương Xót đã được rộng m

ở ! 
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CÁC CHỨC VỤ CỦA CHÚA KITÔ-GIÊSU 

Đức Kitô-Con Thiên Chúa 

Theo J. Ratzinger (ĐTC Be ne đicto  XVI), danh hie  u 
«Con Thie n Chu a» xua t pha t từ  ta  p tu c phong vừơng 
cu a ca c nừơ c Đo ng phừơng. Huye n thoa i Đo ng 
Phừơng cho ra ng Vua la  Con Thie n Chu a vì  đuơ c 
Thie n Chu a sinh ha  ca ch huye n bì . Nhừng khi la y la i 
ta  p tu c phong vừơng cu a Đo ng phừơng, Itraen đa  
bie n đo i huye n thoa i Thie n Chu a sinh ha  tha nh sự 
kiện Thiên Chúa tuyển chọn Itraen. 

Trong Kinh Tha nh truơ c thơ i co  vua, Itraen đuơ c 
go i la  Con Đầu Lòng, Con Yêu Dấu của Giavê (x. Xh 
4, 22; 15, 13). Tớ i thớ i có  Vua, ta t ca  nhữ ng a n huệ   
Con Đa u Lo ng, Con Ye u Da u cu a Giave , đe u đuơ c tha u 
ke t la i va  đa  t nơi Đừ c Vua, nơi ca c Đa ng ke  vi  vua 
Đaví t. Đứ c Vua trở  nê n vị  đa ị dịê  n cu a Itraên, đồ ng 
thơ i tha u ke t la i nơi mì nh ta t ca  ma u nhie  m cu a Lơ i 
Hừ a, cu a Ơn Go i, cu a Tì nh Ye u ma  Thie n Chu a truơ c 
đồ  đa  da nh chồ Itraên. Sứ  kịê  n bịê n đồ ị a y, đuở c tồ  rồ  
trong Tha nh vi nh Phong Vừơng, từ c Tha nh vi nh 2. 
Trong nghi thừ c le n ngo i cu a mo  t vua Itraen, vi  «Tân 
vương lên tiếng:  

Tôi xin đọc sắc phong của CHÚA,  
Người phán bảo tôi rằng: Con là con của Cha,  
ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.  
Con cứ xin, rồi Cha ban tặng  
muôn dân nước làm sản nghiệp riêng, 
toàn cõi đất là phần lãnh địa.» (Tv 2, 7-8) 

Nhừng khi xe t đe n tì nh hì nh thừ c te  cu a Itraen va o 
thơ i Cừ u Uơ c, mo  t nừơ c qu a nho  be  so vơ i Aica  p va  
Babilon lu c ba y giơ , thì  lơ i trong Tv 2 : «..toàn cõi đất 
là phần lãnh địa của con..», qua  tha  t la  chuye  n kho i 
ha i, kho  cha p nha  n. Chì nh vì  kho  co  the  cha p nha  n 
đuở c trồng hồa n ca nh thứ c tê , nê n Tv 2 da n da n đồ ị 
vơ i da n Itraen, đa  trơ  tha nh lời tuyên xưng niềm hy 
vọng va ó Đấng ma  lớ i tha nh vi nh muó n nó i tớ i. 

Phải chờ đến thời Tân Uớc, chí nh lu c ca c Kitó  hữ u 

THL 

Bie t đuơ c Chu a Kito -Gie su la  mo  t mo i lơ i tuye  t vơ i, la m tha nh Phaolo  kho ng 

nga n nga i no 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) 

đa u tịê n chứ ng kịê n bịê n cồ  Chu a Gịê su phu c sịnh, tứ  
trong ke  che t cho i da  y, ho  đa  nghie  m tha y, đo  chì nh la  gia y 
phu t ma  lời Tv 2 đã trở thành hiện thực. 

«Còn chúng tôi (lớ i ó ng Phaóló  tróng Hó  i đuớ ng 
Antio khia), chúng tôi xin loan báo cho anh em Tin Mừng 
này: điều Thiên Chúa hứa với cha ông chúng ta, thì Người 
đã thực hiện cho chúng ta là con cháu các ngài, khi làm cho 
Đức Giêsu sống lại, đúng như lời đã chép trong Thánh vịnh 
2: Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh ra 
Con.» (Cv 13, 33) 

Ca c Kito  hừ u xa c tì n ra ng, chì nh vơ i Đa ng đa  che t tre n 
tha  p gia , chì nh vơ i Đa ng đa  khuơ c từ  mo i quye n lừ c cu a 
the  gian, chì nh vơ i Đa ng đa  ga t bo  mo i gừơm gia o, va  
kho ng pha i nhừ ca c vua chu a kha c, tha  hie n ma ng so ng 
mì nh thay cho ngừơ i kha c, chừ  kho ng đa y ngừơ i kha c va o 
cho  che t thay cho mì nh; chì nh vơ i Đa ng nha  n ra y  nghì a 
la m ngừơ i kho ng he   ta i ơ  quye n lừ c va  du ng quye n lừ c đe  
kha ng đi nh mì nh, nhừng la  ơ  sừ  từ  hie n cho tha nha n nhừ 
tha  p gia  cho tha y, Đa ng đo  va  chì  vơ i Đa ng đo  ma  Thie n 
Chu a đa  tuye n bo : «Con là con của Cha ». 

Chì nh nơi Chu a Gie su chi u đo ng đinh ma  y  nghì a cu a li ch 
sừ  ơn tuye n cho n va  y  nghì a cu a vừơng quye n đì ch thừ c 
đuở c tồ  lồ  , bở ị lê  la m vua la  la m ngứở ị «thê  chồ », la  «đa ị 
die  n» cho ngừơ i kha c. No i ca ch kha c, Chúa Giêsu là Vua 
và là Con Thiên Chúa, va  nới Ngữớ i, ca c Lớ i Hữ a vệ  
vừơng quye n Đavì t đe u đuơ c hoa n ta t. 

Hơn nừ a, Tha  p gia  va  Phu c sinh co n cho tha y hai từ 
từơ ng truye n tho ng đuơ c chua n bi  sa n trong Cừ u Uơ c, hai 
từ từơ ng nhừ đo i nghi ch, la i đuơ c ke t hơ p nơi Chu a Kito -
Gie su. A y la  vinh quang cu a Vua va  va ng lơ i phu c vu  cu a 
Người tôi trung đau khổ. Chí nh tróng tữ ca ch la  Ngữớ i 
to i tơ  cu a Thie n Chu a ma  Chu a Gie su la  Vua, la  Đa ng Kito  
sie u pha m từ  trơ i xuo ng. 

Đức Kitô-Người Tôi Trung đau khổ 

Trong bo i ca nh lừu đa y cu a Da n Chu a ơ  Babilon, co  mo  t 
tie n tri vo  danh, ngừơ i ta go i la  tie n tri Isaia Thừ  Hai, loan 
ba o va  trì nh die  n, ba ng bốn bài ca Người Tôi Trung Đau 
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Khổ, dung ma ó tha  t phi thuớ ng cu a mó  t Ngữớ i có ng 
chì nh, ba ng hừ u tha m giao cu a Thie n Chu a, bi  ngừơ i ta 
ngừơ c đa i, sì  nhu c va  ba ch ha i; pha i chi u bao đau 
thừơng, ro i đuơ c Thie n Chu a ca ngơ i to n vinh. 

a. Bài ca thứ nhất, die n ta  dung ma o Ngừơ i To i Trung, 
Đa ng ma  c la y Tha n Khí  Thịê n Chu a va  nồ ị lê n sứ  mê  nh 
cu ng la  nguye n do ba ch ha i ma  Ngừơ i To i Trung ga nh 
chi u : «Đa y la  ngữớ i tó i trung Ta na ng đớ , la  ngữớ i Ta 
tuye n cho n va  quy  me n he t lo ng, Ta cho Tha n Khì  Ta ngừ  
tre n no ; no  se  la m sa ng to  co ng ly  truơ c muo n da n. No  se  
kho ng ke u to, kho ng no i lơ n, kho ng đe  ai nghe tie ng giừ a 
pho  phuơ ng. Ca y lau bi  gia  p, no  kho ng đa nh be  ga y, tim 
đê n lêồ lê t, cu ng cha ng nở  ta t đị.» (Is 42, 1-7). 

b. Bài ca thứ hai, chó biệ t Ngữớ i Tó i Trung đuớ c gó i tữ  
lu c co n trong lo ng me , co  lơ i sa c be n nhừ mo  t khì  giơ i 
trong tay Thie n Chu a, va  cu ng cho bie t do đa u Ngừơ i To i 
Trung co  sừ c lừ c đe  chu toa n sừ  me  nh cu a mì nh đe n pha i 
đồ  ma u đa ồ: «ĐỨ C CHÚ A đa  gồ ị tồ ị tứ  khị tồ ị cồ n trồng 
lo ng me , lu c to i chừa cha o đơ i, Ngừơ i đa  nha c đe n te n 
to i. Ngừơ i đa  la m cho mie  ng luơ i to i ne n nhừ gừơm sa c 
be n, (.. .) Thie n Chu a to i thơ  la  sừ c ma nh cu a to i. Ngừơ i 
pha n: "Ne u ngừơi chì  la  to i trung cu a Ta đe  ta i la  p ca c chi 
to  c Gia-co p, đe  da n đừa ca c ngừơ i I t-ra-en so ng so t trơ  
ve , thì  va n co n qua  ì t. Vì  va  y, na y Ta đa  t ngừơi la m a nh 
sa ng muo n da n, đe  ngừơi đem ơn cừ u đo   cu a Ta đe n ta  n 
cu ng co i đa t.» (Is 49, 1-6). 

c. Bài ca thứ ba co  chu  đe  sừ  trung kie n cu a Ngừơ i To i 
Trung truơ c sừ  cho ng đo i cu a thì nh gia  khi Ngừơ i ban 
pha t tì n ly  cu a Thie n Chu a. Ba i ca nha n ma nh ơ  đie u, tì n 
ly  Ngừơ i ban la  đì ch thừ c cu a Thie n Chu a. Vì  va  y, tì n ly  
a y, từ  no , pha i đuơ c đa  t đe  tre n mo i ngừơ i : «ĐỨ C CHU A 
la  Chu a Thuơ ng đa  mơ  tai to i, co n to i, to i kho ng cuơ ng 
la i, cu ng cha ng tha o lui. To i đa  đừa lừng cho ngừơ i ta 
đa nh đồ n, gịở ma  chồ ngứở ị ta gịa  t ra u. Tồ ị đa  khồ ng chê 
ma  t khi bi  ma ng nhie c phì  nho . Co  ĐỨ C CHU A la  Chu a 
Thuơ ng phu  trơ  to i, vì  the , to i đa  kho ng ho  the n, vì  the , 
to i trơ ma  t ra nhừ đa .» (Is 50, 5-7). 

d. Và đây, bài ca thứ tư, nó i lệ n kệ t cuó  c va  y  nghí a 
cu a ca i che t cu a Ngừơ i To i Trung cu a Thie n Chu a. «Na y 
đa y, ngứở ị tồ ị trung cu a Ta sê  tha nh đa t, sê  vứởn caồ, nồ ị 
ba  t, va  đuơ c suy to n đe n to  t cu ng. Cu ng nhừ bao ke  đa  
sừ ng so t khi tha y to i trung cu a Ta ma  t ma y tan na t cha ng 
ra ngừơ i, kho ng co n da ng ve  ngừơ i ta nừ a, cu ng va  y, no  
se  la m cho muo n da n pha i sừ ng sơ , vua chu a pha i ca m 
mie  ng, vì  đuơ c tha y đie u chừa ai ke  la i, đuơ c hie u đie u 
chừa nghe no i bao giơ . (.. .) 

Ngừơ i cha ng co n da ng ve , cha ng co n oai phong đa ng 
chu ng ta nga m nhì n, dung ma o cha ng co n gì  khie n chu ng 
ta ừa thì ch. (.. .) Sừ  tha  t, chì nh ngừơ i đa  mang la y nhừ ng 
be  nh ta  t cu a chu ng ta, đa  ga nh chi u nhừ ng đau kho  cu a 
chu ng ta, co n chu ng ta, chu ng ta la i từơ ng ngừơ i bi  pha t, 

bi  Thie n Chu a gia ng hoa , pha i nhu c nha  e  che . Chì nh 
ngừơ i đã bị đâm ví  chu ng ta pha m tó  i, bị nghiền nát 
vì  chu ng ta lo i la m; ngừơ i đa  chi u sừ a tri  đe  chu ng ta 
đuở c bí nh an, đa  phải mang thương tích chó chu ng 
ta đuơ c chừ a la nh.(.. .) ĐỨ C CHU A đa  đo  tre n đa u 
ngừơ i to  i lo i cu a ta t ca  chu ng ta. Bi  nguơ c đa i, ngừơ i 
cam chi u nhu c, cha ng mơ  mie  ng ke u ca; nhừ chie n bi  
đêm đị la m thị t, nhứ cứ u ca m ní n khị bị  xê n lồ ng, 
ngừơ i cha ng he  mơ  mie  ng.» (Is 52,13 - 53,7) 

Quả thật, Ngữớ i Tó i Trung la  mó  t nha n va  t ha n 
hừ u, co  mo  t kho ng hai, tuye  t đo i vo  to  i va  tha nh thie  n 
sie u pha m. Ngừơ i nha  n la nh mo  t sừ  me  nh ra t kho  
kha n pha i chu toa n. Sừ  me  nh Ngừơ i thua n tu y to n 
gia o nhừng lie n can đe n ta t ca  mo i con ngừơ i ma  
Ngừơ i pha i la m cho ho  trơ  la i vơ i Đa ng đa  ta o dừ ng 
ne n ho . 

Ngừơ i To i Trung la  mo  t con ngừơ i đau kho , con 
ngừơ i ye u thừơng cho nhừ ng ke  kha c, con ngừơ i vì  
tì nh ye u ma  chi u khinh bì , cha  đa p. Đau kho  va  ca i 
che t o c nhu c cu a Ngừơ i To i Trung la  nhừ ng tha nh 
pha n pha i co  cu a sừ  me  nh cừ u đo   nha n loa i ma  Thie n 
Chu a trao cho Ngừơ i.  

Ai đa  đo c nhừ ng đoa n cu a Thừơng Kho  đuơ c ghi 
che p trong ca c sa ch Tin Mừ ng, la i kho ng nha  n tha y 
cha n dung Ngừơ i To i Trung Đau Kho  nơi khuo n ma  t 
Chu a Kito -Gie su, nha t la  trong giơ  Thừơng Kho  ? Đa  c 
bie  t trong Tin Mừ ng theo tha nh Ma cco  (Mc10, 32-34), 
ghi la i: «Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đuờng lên 
Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh 
hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại 
kéo riêng Nhóm Muời Hai ra, và bắt đầu nói với các 
ông về những điều sắp xảy đến cho mình: « Này chúng 
ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các 
thuợng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và 
sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng 
Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và 
giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.»  

Ha nh vi Ngừơ i To i Trung nơi Chu a Gie su kho ng pho  
trừơng ra be n ngoa i, Ngừơ i la  phu c vu . Chì nh vì  
Ngừơ i tro n ve n phu c vu  ma  Ngừơ i la  Con Thie n Chu a. 
Mo  t Con Ngừơ i từ  hie n tro n ve n cho tha nha n, từ  
nguye  n hu y mì nh ra kho ng vì  lơ i ì ch cho ngừơ i kha c 
(kệnósis), chí nh ngữớ i đó  mớ i la  Cón Ngữớ i đí ch 
thừ c, con ngừơ i cu a trơ i mơ i đa t mơ i. Chì nh nơi Con 
Ngừơ i đo  Thie n Chu a va  pha m nha n ne n mo  t vơ i 
nhau. Đa y la  đie u Co ng Đo ng Nixe  va  Canxe đo n co ng 
bo  la m Tì n Đie u va  tha  t la  sa ng to : Đức Giêsu là Đấng 
Kitô, là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. 

(còn tiếp) 
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Phần 1  

TIỀN CURSILLO 

I/ Định Nghĩa: 

Tiền Cursillo là giai đoạn đầu tiên của ba giai 

đoạn trong Phong Trào Cursillo : Tiền Cursillo, 

Khóa Ba-ngày, và Hậu Cursillo. Sinh hoạt của Khối Tiền 

khởi đầu cho mục tiêu của Phong Trào là nghiên cứu 

môi trường, và tuyển chọn ứng viên cho Khóa Ba-Ngày.  

II/ Tầm Quan Trọng 

Tiền Cursillo là một trong tiến trình ba giai đoạn của 

Phong Trào và là sự khởi xướng kế hoạch Phúc âm 

hóa để hoàn tất mục đích của phong trào. Ba giai 

đoạn này biệt lập với nhau, tuy nhiên lại liên hệ chặt chẽ 

thành một tổ chức là Phong Trào, và bất cứ sự thiếu sót 

nào trong một giai đoạn đều gây ra những hậu quả trực 

tiếp đến hai giai đoạn kia, tức là ảnh hưởng đến sự phát 

triển của phong trào. 

Tiền Cursillo là giai đoạn tìm kiếm, tuyển lựa người 

và chuẩn bị họ cho khóa Tĩnh Huấn Ba Ngày nhằm 

mục đích tiến tới một cam kết quan trọng, và liên 

tục, trong giai đoạn hậu Cursillo. 

Tiền Cursillo khởi nguồn từ Hậu Cursillo, vì công tác 

Tiền Cursillo được hoàn tất nhờ vào lời nói và việc 

chứng tá của những người đã tham dự Khóa Ba-Ngày 

khi họ thể hiện đời sống hằng ngày của một Kitô hữu 

đích thực.  

Tiền Cursillo là nền tảng cho công tác Phúc Âm Hóa 

môi trường của giai đoạn Hậu Cursillo. Nếu thi hành 

đúng, qua việc nghiên cứu môi trường và lựa chọn ứng 

viên, Tiền Cursillo sẽ hoàn thành sứ vụ truyền gíáo của 

phong trào. Bởi vì, những người ngay sau khi học xong 

Khóa Ba-Ngày sẽ hăng hái muốn biến đổi môi trường, và 

sẵn sàng trong việc rao truyền Tin Mừng.    

III/ Sách Lược của Tiền Cursillo 

Phong trào Cursillo là một phong trào của Giáo 

Hội, có phương pháp riêng, giúp khám phá  và chu 

toàn ơn gọi riêng, tạo cơ hội để sống và chia sẻ 

những điều căn bản để trở nên người Kitô hữu đích 

thực, trong nhóm, để Phúc Âm hóa môi trường (định 

nghĩa PT Cursillo). 

Tiền Cursillo là làm dậy men môi trường bằng tình 

bằng hữu, hướng tiến của phong trào. Với tình bạn 

chân thành, chúng ta có thể dễ dàng cảm 

hóa tha nhân, giúp ta Phúc Âm hóa môi 

trường và hướng dẫn tha nhân về với 

Chúa.  

Sứ điệp của Chúa rất minh bạch là muốn 

Phúc Âm hóa môi trường, Kitô hữu phải 

nhập cuộc với môi trường. Chúa xuống thế làm người, hòa 

mình với nhân thế, chia sẻ giáo huấn của Thiên Chúa với 

các tông đồ và với nhân thế tình nguyện theo Chúa nghe 

giảng dạy.  

Công tác tuyển chọn môi trường và chuẩn bị ứng viên là 

phần thực hành của Tiền Cursillo. Muốn có một vụ mùa 

phong phú cần phải chuẩn bị đất đai và lựa giống tốt. 

Tuyển chọn môi trường và ứng viên từ môi trường bằng 

cách nghiên cứu và cầu nguyện. Tuyển chọn ứng viên, 

trước hết phải làm bạn với ứng viên vì với tình bạn, tha 

nhân không còn do dự. Chúa Giêsu mời Philip theo Chúa. 

Philip thông báo và mời Nathanael cùng đi gặp Chúa. Vì 

Philip là bạn nên Nathanael không ngần ngại và chấp nhận 

lời mời của Philip. Nhờ tình bạn mà Philip hướng dẫn 

được Nathanael đến với Chúa.  

Việc tìm kiếm ứng viên là để giúp họ trở thành những tác 

nhân biến đổi môi trường. Vì môi trường đa dạng nên trình 

độ nào cũng có thể tham gia khóa Cursillo với điều kiện họ 

là người trưởng thành và có trách nhiệm, đã chịu phép 

rửa tội có thể lãnh nhận bí tích, có khả năng lãnh hội 

sứ điệp Phúc Âm, và ước muốn phục vụ cộng đồng. 

Ứng viên lý tưởng cho khóa Cursillo là những người  có 

“ảnh hưởng” trong môi trường, nghĩa là những  người  có 

khả năng thông đạt những gì mình hiểu biết cho người 

khác, bản tính năng động, thích bạn bè, thích sinh hoạt, có 

khả năng  ảnh hưởng đến người khác thì sau khi dự Khoá 

huấn luyện mới có thể hòa mình với tha nhân để hữu hiệu 

hóa công tác Phúc Âm hóa” môi trường.   

Có những người không nên giới thiệu đi khóa : người 

không thể hấp thụ lợi ích, hoặc có những khó khăn mà 

khóa ba ngày không giải quyết được, như tâm lý bất 

thường, sống trong hoàn cảnh rắc rối mà chưa thể tu sửa 

được. Việc chuẩn bị chu đáo cho ứng viên là điều rất cần 

thiết để họ có thể thâu đạt kết quả tối đa trong khóa học và 

dễ dàng tham gia sinh hoạt trong ngày thứ tư. Không nên 

gây áp lực hoặc ép buộc, nhưng hy sinh hãm mình và 

cầu nguyện cho mỗi ứng viên. 

(còn tiếp) 

Tài liệu Phong Trào 
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CẦU NGUYỆN 

Jean Nguyễn Hữu Hưng, là em trai của chị cursillista k.17 

Nathalie Nguyễn thị Ngọc Lan, đã qua đời ngày 18/12/2015. 

Linh mục cursillista Giuse Nguyễn Kim Ngôn, vị linh hướng 

từng đồng hành với PT trong nhiều khóa 3 ngày tại Pháp, đã 

được Chúa gọi bước vào ngày thứ Tư. 

Bà MARIA Nguyễn Thị Liên, chị ruột của anh Giuse Nguyễn 

Minh Dương, sau 76 năm đi trọn hành trình đức tin Công Giáo 

nơi dương thế, đã được Chúa gọi về ngày 29/12/2015, tại Sa-

cramento (USA). 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ sớm đón nhận các linh 

hồn về hưởng Nhan Thánh Chúa, và ủi an, nâng đỡ thân nhân 

còn ở lại với niềm trông đợi sẽ cùng đoàn tụ trong Nhà Cha trên 

trời. 

Ủng  

hộ 

Phong  

Trào 

Chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung 20,00 € 

AC ở Wupetal ( Đức quốc) 50,00 € 

Chị Nông Thị Khuê 30,00 € 

Chị Nguyễn Elisabeth 50,00 € 

Chị Phạm Công Sửu 30,00 € 

Chị Nguyễn Thị Lan 100,00 € 

Chị Ngô Thị Kim Quang 20,00 € 

Chị Huỳnh Thị Liễu 40,00 € 

Xin thông báo đến quý cha, quý thầy linh hướng, quý tu sĩ nam 

nữ, và các anh chị cursillistas chi tiết về Ngày tĩnh tâm Mùa Chay 

2016 của PT Cursillo 

Ngày giờ : thứ bảy 20/02/2016 từ 9g đến 16g. 

Địa Điểm : Hội Dòng các sơ LES FILLES DU CALVAIRE, số 5 rue 

Ravon, 92340 Bourg La Reine. 

Phương tiện di chuyển : 

-  RER B * Trạm : BOURG LA REINE  

-  Từ Porte d’Orléans : bus 197, xuống trạm BOURG LA REINE 

RER 

Đặc biệt năm nay bữa ăn trưa sẽ do hội dòng đảm nhận, chi 

phí  13 € /người.  

Xin ghi danh qua mail với chị Ngọc Cương càng sớm càng tốt, 

vì việc giữ chỗ rất giới hạn. BĐH sẽ chấm dứt nhận ghi danh khi đã 

đủ số người. 

DE COLORES. 

BĐH PT CURSILLO VN ÂU CHÂU 

(tình cờ ‘chụp ‘ được những tâm sự rất là ‘thi ca’ của 

vài anh chị cursillistas, trao đổi với nhau qua mail, về 

những trăn trở, ước mong, hoài vọng, trên hành 

trình ngày thứ tư…) 

Mong đến ngày nào gặp lại nhau, 

Sẻ chia cuộc sống đặm sắc màu 

Trao nhau kinh nghiệm đời chứng tá 

Sánh bước vui chân mãi bên nhau ... 

(T.Q.D. – K.12) 
* * * 

Vẫn ước nguyện ta sẽ gặp nhau, 

Chia vui cuộc sống đẹp muôn màu. 

Nắm tay chia sẻ đời chứng tá, 

Khắng khít vui cười mãi có nhau… 

(N.M.D. - K.1) 

*** 

Sánh bước bên nhau là gặp nhau, 

Gặp nhau trong Chúa đẹp muôn màu. 

Thực thi ý Chúa bằng chứng tá, 

Hai khóa năm sau ắt có nhau … 

(T.T.P. - K.25) 
* * * 

Đường đời muôn nẻo ta sánh bước,  

Giúp nhau tìm lối đến Tình-Cha, 

Và tỏa hương thơm trong tình bạn, 

Cuộc sống gian trần mãi thăng hoa !   

(K.7) 

*** 

Mến thăm nhau  

Bó gối trong nhà ngắm mưa rơi 

Ngắm mưa, nhìn gió, ngắm tình Trời 

Mà lòng lâng lâng tràn cảm mến 

Cảm mến tình Cha mọi cảnh đời ! .. 

(T.Q.D. – K.12) 

Mừng Xuân Bính Thân 

BĐH kính mời quí cha, quí thầy, quí tu sĩ cùng toàn thể 
quí anh chị đến họp mặt mừng Xuân Bính Thân.  

Địa điểm : trụ sở Giáo xứ Việt Nam Paris 

Thời điểm : Chúa nhật 28/02/2016 từ 14g30 đến  19g00 

Chương trình chi tiết sẽ được thông báo sau. 

BĐH rất mong sự hiện diện đông đủ của quí anh chị. 
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N hừ ng từ  « Chie n sì  nừơ c Chu a » đừơ c  hie u nhừ 
the  na o ? va  co  a p du ng cho chì nh to i đừơ c 

kho ng ? Đo  la  mo  t trong nhừ ng ca u ho i gơ i y  chia se  
trong buo i Ultreya mừ ng Le  KITÔ  VUA. 

No i đe n từ  « chie n sì  » thừơ ng la m ngừơ i ta nghì  đe n  
hì nh a nh ngừơ i lì nh ca m su ng chie n đa u vơ i qua n 
thu  đe  ba o ve   ly  từơ ng hay gì n giừ  đa t nừơ c cu a 
mì nh. To i, mo  t phu  nừ  bừơ c va o tuo i lu c tua n,  đang 
so ng cuo  c đơ i lừu vong tre n xừ  ngừơ i, cha c cha n 
tre n the  gian na y cha ng co  mo  t qua n đo  i nừơ c na o 
da m tuye n du ng to i, the  nhừng Chu a Gie su pha n 
trừơ c ma  t Quan To ng Tra n Philato  ra ng « Nước tôi 
không thuộc thế gian này », va  to i la i đừơ c tuye n 
cho n la m chie n sì  cu a Nga i khi ha y co n la  mo  t đừ a be  
na m nga y tuo i, thì  đừơng  nhie n 
Nừơ c cu a to i cu ng kho ng thuo  c 
the  gian na y. Thie n Chu a đa  ke t 
na p to i trong Phe p Rừ a, va  đa  
ban sừ c ma nh cho to i trong Bì  Tì ch The m sừ c, trang 
bi  cho to i Lơ i cu a Nga i đe  la m vu  khì  chie n đa u vơ i 
qua n thu  la  sừ  Ca m do  va  To  i lo i tre n bừơ c đừơ ng 
ha nh qua n tie n đe n Nừơ c Trơ i, nơi  ma  Nga i hừ a ban 
cho to i va o nga y chie n tha ng. 

Ô i ! the  la  cuo  c đơ i to i đa  ga n lie n vơ i chie n trừơ ng 
đồ  ma u, nha  p va ồ cuồ  c chịê n trứở ng ky  đa y nứở c 
ma t, đa y kho  đau mo i la n thua tra  n trừơ c nhừ ng 
qua n thu  đừơ c trang bi  vu  khì  ca m do  to i ta n, tinh vi, 
vơ i  chie n thua  t chie u du  đie u luye  n, chu ng đa  la m 
to i te  le n nga  xuo ng, mì nh đa y thừơng tì ch kho ng 
bie t bao nhie u la n ma  ke . Chia se  trong buo i Ultreya 
to i đa  ke  la i mo  t cuo  c chie n đa u đie n hì nh ga n nha t 
ma  to i đa  tra i qua. So  la  cuo i tha ng sa u, khi co  phie u 
lừơng, to i nha  n ra mì nh đừơ c the m hai nga y nghì  
phe p, to i « kho ng hie u » vì  sao ! Thừ c ra to i hie u ra t 
ro  đo  la  sừ  nha m la n, va  the  la  cuo  c chie n ba t đa u : 
Ne n ba o la i hay a m tha m sừ  du ng hai nga y đo  nhừ 
qua  ta  ng từ  tre n trơ i rơi xuo ng ? Va t va  chie n đa u 
vơ i cơn ca m do  ba nga y trơ i to i mơ i da n đừơ c lo ng 
tham ma  le n va n pho ng ba o đe  ho  sừ a la i so  nga y 
nghì  phe p. Lo ng ca m tha y nhe  nha ng vì  cho ra ng 
mì nh đa  chie n tha ng sừ  ca m do , vì  du  sao to i cu ng  
đa  đứở c hua n luyê  n trồng PT Cursịllồ, thuồ  c « qua n 
đồa n » 25 !,  nê n vu  khí  gứởm gịa ồ cu a tồ ị cu ng đứở c 
ma i du a pha n na o sa c be n hơn. To i tha m ha i lo ng vơ i 
chì nh mì nh, va  ha i lo ng hơn khi phie u lừơng tha ng 
ba y va n giừ  nguye n hai nga y phe p đo  cho to i, to i 
nghì  tha m ne u va  y,  to i co  the  sừ  du ng no  ma  kho ng 
he  a y na y vì  to i đa  la m xong nhừ ng gì  ca n la m. Vừ ng 

da  hơn nừ a khi phie u lừơng tha ng ta m, hai nga y phe p 
đồ  va n cồ n thuồ  c vê  tồ ị. La n na y tồ ị pha ị ta  ởn Chu a 
ve  mo n qua  Nga i ban cho to i. To i tin cha c ra ng 2 nga y 
na y la  do Chu a ban  da nh cho hai nga y to i đa ng ky  đi 
tì nh ta m va o cuo i tha ng 6 /2016. Buo i tì nh ta m ke o 
da i 3 nga y từ  thừ  na m đe n Chu a nha  t, nghì a la  to i ca n 
hai nga y phe p cho thừ  na m va  thừ  sa u. Ô i, con so  hai 
nga y đo  mơ i vừ a va  n la m sao ! Cha ng ai tì nh toa n 
tuye  t vơ i hơn the . To i tha m ngơ i khen Chu a. 

Khi ngừơ i ta đang say men chie n tha ng, la i thu đừơ c 
chie n lơ i pha m, con ngừơ i thừơ ng ma t ca nh gia c. To i 
kho ng chu t ma y may đa  t la i va n đe  : Hai nga y phe p đo  
kho ng pha i cu a to i, thì  to i kho ng co  quye n la y ma  pha i 
tra  la i cho chu . Đu ng ra to i pha i le n nha c tre n va n 

pho ng mo  t la n nừ a đe  ho  sừ a 
la i hai nga y đo , ma  gia  nhừ to i 
bie t đa  t la i va n đe  nhừ va  y 
thì … cu ng muo  n ro i. Trong 
phie u lừơng tha ng 9, hai nga y 

đồ  đa  đứở c ru t ra. Mồ  t sứ  ma t ma t xa m chịê m hồ n tồ ị, 
nhừ the  mo  t ca i gì  đo  vuo  t kho i ta m tay, to i tie c nuo i 
nghì  tha m : sao la i the  nhì  ?, co  mo  t ca i gì  nhừ kho ng 
co ng ba ng ơ  đa y? Cha ng le  vie  c na y cu ng co  Chu a can 
thie  p va o ? , ro i to i gia  n do i kho ng nghì  đe n nừ a.  

Trong mo  t kho a Linh Thao, co  la n cha gia ng pho ng đa  
khuye n chu ng to i, mo i nga y ì t nha t ne n da nh 20 phu t 
xe t mì nh va  ca u nguye  n vơ i Chu a. Du  chừa ta  p đừơ c 
tho i quen na y, nhừng to i va n « ba t chơ t » xe t mì nh khi 
ca m nha  n co  mo  t đie u gì  đo  kho ng o n, nhơ  the  ma  to i 
nha  n ra sừ  ba t o n trong cuo  c chie n na y. Vu  khì  cu a to i 
co n qua  tho  sơ, ngừơ i ta đa  du ng tơ i nhừ ng thừ  nhừ 
chie n đa u cơ Mirage, ma y bay B2-Spirit hay F-22 … 
co n to i va n vơ i G-G la  gừơm vơ i gia o du  co  ma i du a 
đê n đa u va n la  nhứ ng thứ  cồ  lồ  sí  thí  tra nh saồ đứở c 
nhừ ng tha t ba i e  che . 

La y Chu a, la  chie n sì  cu a Nga i ma  con va n mang trong 
balo  nhừ ng vu  khì  qua  tho  sơ, kho ng ho c ho i the m 
chie n lừơ c « ca u nguye  n » ma  Tha y Chì  Tha nh đa  da y 
con, kho ng ca nh gia c qua n thu  ba ng chie n thua  t « từ  
gia  từ  cao từ  đa i», kho ng tie n co ng ba ng « da n tha n 
phu c vu  », kho ng ba o trì  vu  khì  ba ng nhừ ng« vie  c la m 
ba c a i », kho ng ga n bo  vơ i đo ng đo  i ba ng « mo  t tay 
na m Chu a tay na m anh em » , thì  cha ng kha c na o con 
chì  la  mo  t ke  đa o ngu .  

Ô i, La y Chu a xin thừơng xo t, xin luo n giừ  con trong 
ha ng ngu  cu a Nga i. 

Anna Ph. 

CHIẾN SĨ NƯỚC CHÚA 
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Trong suo t thơ i gian Mu a Vo ng, chu ng ta đa  
so ng ta m tì nh thừ c tì nh đơ i chơ  trong nie m tin 
va  hy vo ng đe  ky  nie  m nga y Con Thie n Chu a 
bừơ c va o tra n gian. Le  Gia ng Sinh, nay đa  trơ  
tha nh nga y vui chung cu a toa n the  nha n loa i, 
nga y ma  mo i quo c gia, mo i sa c to  c, mo i ta ng lơ p 
xa  ho  i cu ng đo n mừ ng qua đu  mo i hì nh thừ c 
kha c nhau. Ga n đe n nga y đa i le , mo i sinh hoa t 
cuo  c so ng trơ  ne n so i đo  ng kha c thừơ ng. Hí nh 
nhừ đie u na y đa  trơ  tha nh tho ng le   : tre n đừơ ng 
ro  n ra  bừơ c cha n nhừ ng ngừơ i đi mua sa m ; 
trong nha , ngoa i pho , ngừơ i ta trang trì  nhừ ng 
bie u từơ ng cu a Mu a Gia ng Sinh : hang đa , ngo i 
sao, ca y tho ng hay đe n hoa đu  sa c ma u rừ c rơ . 
Bie t bao ca nh thie  p đừơ c gơ i đi va  đừơ c nha  n, 
nhừ ng go i qua  lơ n nho  đừơ c trao ta  ng cho ngừơ i 
tha n, ba n be … Ta t ca  đe u die n ta  nie m vui va  
nhừ ng nguye  n ừơ c to t đe p con ngừơ i trao ta  ng 
cho nhau, va  cha c cha n cu ng chuye n ta i đừơ c 
nhie u y  nghì a tinh tha n cu a nga y le  Chu a Gia ng 
Sinh. 

Cuo  c so ng ho m nay đừa chu ng ta va o do ng cha y 
cu a nhừ ng bie n đo  ng đe n từ  nhie u phì a vơ i nhie u 
nguye n nha n kha c nhau, cuo  c so ng thie u an toa n, 
luo n bi  a m a nh bơ i nhừ ng lo a u ,nha t la  sau cuo  c 
khu ng bo  nga y thừ  sa u 13/11 vừ a qua ta i Paris 
vì  the , ơn bì nh an, qua  ta  ng cu a Đe m Gia ng Sinh 
la  mo  t gia i pha p cho mo i la ng lo cu a con ngừơ i. 
Tuy nhie n, đe  xừ ng đa ng đo n nha  n qua  ta  ng bì nh 
an a y, chu ng ta cu ng ca n the m va o nhừ ng no  lừ c, 
nhừ ng co  ga ng cu a mì nh đe  sừ  bì nh an a y đừơ c 
giừ  gì n va  đo ng thơ i, đừơ c chuye n trao đe n 
nhừ ng ngừơ i đang so ng be n chu ng ta.  

Chu ng ta thừơ ng nghì  ra ng cuo  c so ng bì nh an la  
mo  t cuo  c so ng e m đe m, co  sừ c kho e, đa y đu  cu a 
ca i, kho ng ga  p tra i y  kho  đau, kho ng bi  ai qua y 
ra y, kho ng bi  đe do a sơ  ha i… Nhừng thừ c ra, 
kho ng ai cha c cha n nhừ ng đie u a y se  ba o đa m 
cho mì nh đừơ c bì nh an. Sừ  bì nh an đì ch thừ c 
kho ng pha i la  va ng bo ng thừ  tha ch hay tra nh 
đứở c sồ ng gịồ  ma  chí nh la  cồ  đứở c sứ  an bí nh 
no  i ta m ngay giừ a nhừ ng bie n đo  ng va  thừ  tha ch 
cu a cuo  c so ng. Tha  t ra, chì  duy mì nh Chu a mơ i co  
the  ban cho chu ng ta sừ  bì nh an na y. Sừ  bì nh an 
Chu a hừ a ban, kho ng pha i la  sừ  an nha n, hừơ ng 
thu , đừơ c mo i sừ  nhừ y  hay đừơ c sung sừơ ng 
theo kie u the  gian. Chu a Gie su đa  kha ng đi nh : 
“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho 
anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em 

sự bình an không theo kiểu thế gian” (Ga 14, 27). 
Sừ  bì nh an cu a Chu a chì  đừơ c ban cho nhừ ng 
ngừơ i tha nh ta m thie  n chì , he t lo ng tin từơ ng 
pho  tha c nơi Chu a, bie t cha p nha  n nhừ ng tra i y , 
bie t vừơ t tha ng nhừ ng kho  kha n, nhừ ng ca m do  
trong cuo  c so ng. 

Vì  Chu a la  Vua ho a bì nh, ne n ba t cừ  nơi đa u co  
Nga i hie  n die  n thì  ơ  đo  Nga i se  giừ  mo i sừ  trong 
an bì nh . Tuy nhie n, trừơ c khi ban bì nh an đì ch 
thừ c, Chu a muo n chu ng ta lo  t bo  nhừ ng đam me  
ì ch ky  co  khi ra t ngo t nga o , Nga i ke o chu ng ta ra 
kho i nhừ ng đie u quye n luye n va  quen thuo  c ; 
Nga i cho chu ng ta từ  do tra i nghie  m nhừ ng gia y 
phu t gia ng co no  i ta m đe  cho n lừ a… Nhừng giừ a 
ta t ca  nhừ ng thừ  tha ch a y, ne u ta m ho n va n mo  t 
mừ c trung tha nh ga n ke t vơ i Chu a trong nie m 
tì n tha c ca  y tro ng, thì  sừ  bì nh an cu a Chu a se  đe n 
cừ ngu  trong ta m ho n, va  sừ  bì nh an a y kho ng ai 
la y ma t đừơ c. 

Me  Te re sa Calcuta no i : “Nếu bạn thấy cuộc 
sống quanh mình không bình an, đó là vì bạn 
quên mất chúng ta có một cõi lòng bình an”. Mo  t 
co i lo ng bì nh an la  mo  t co i lo ng tì n tha c mo i sừ  
cho tha nh y  Chu a. Chu a la  Đa ng đie u khie n mo i 
sừ  trong vu  tru  na y va  Nga i luo n lừu ta m đe n 
địê u tồ t nha t chồ chu ng ta. Sứ  lứ a chồ n cu a Chu a 
la  mo  t lừ a cho n kho n ngoan va  nha m lơ i ì ch to t 
nha t cho cuo  c so ng chu ng ta. Nhừng đo i vơ i 
Chu a, lơ i ì ch pha i tro n ve n, nghì a la  pha i hừơ ng 
đê n tịnh tha n va  ví nh cứ u nứ a. Ví  thê , y  Chu a la ị 
thừơ ng tra i ngừơ c vơ i y  chu ng ta. Hie u đừơ c 
địê u đồ , chu ng ta sê  tra n trồ ng đêm tha nh y  
Chu a va o cuo  c so ng cu a mì nh, đem sừ  bì nh an 
cu a Chu a Gie su va o tra i tim mì nh va  he t lo ng ky  
tha c đừơ ng đơ i cho Chu a. 

Khi ta m ho n tha m đừơ m ơn bì nh an cu a Chu a, 
chu ng ta se  co  kha  na ng gieo ra c ha t gio ng bì nh 
an. Va ng, co  sừ  bì nh an no  i ta m, chu ng ta se  tha p 
sa ng đừơ c nie m vui va  sừ  bì nh an trong tra i tim 
mì nh va  ca  trong tra i tim nhừ ng ngừơ i so ng 
chung quanh chu ng ta.  

Xin kì nh chu c Đừ c Ô ng linh hừơ ng, qu i cha, qu i 
Tha y ,qu i tu sì  nam nừ  v a  toa n the  anh chi  em 
Cursilistas đo n nha  n tro n ve n Ơn Gia ng Sinh, Ơn 
Bì nh An. Xin cho lơ i Thie n sừ  loan tin cho ca c 
mu c đo ng khi xừa luo n vang vo ng va  ơ  la i trong 
ta m ho n mo i chu ng ta, ho m nay va  ma i ma i 

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, 
Bình an dưới thế cho người Chúa thương”  

Uye n Trang. 

giáng sinh an bình 
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vô cảm  
Như thường lệ, Chúa nhật thứ hai trong tháng, 

10.01.2016, anh chị em THL có dịp gặp nhau.  Ai đến 

sớm hơn, thì thăm hỏi tin tức nhau. Tới giờ, 2g30, anh 

chị em học hỏi hai tài liệu của Đức Giáo Hoàng :  

- Hãy làm tông đồ trong khu phố (gặp Hội nghị Giáo 

Dân thường kỳ do Hội Đồng Giáo Hoàng tổ chức. 

07.02.2015)  

- Niềm tin của chúng ta là cuộc gặp gỡ với Chúa 

Giêsu. (giảng lễ, Santa Marta, 24.4. 2015) 

Để nắm vững nội dung, anh chị em thay nhau đọc, để 

biết đại ý. Sau đó chia sẻ, bổ túc những hiểu biết qua 

kinh nghiệm sống.  

-  Hãy làm tông đồ trong khu phố : Đời sống đô thị là 

thách đố lớn cho đức tin, nền văn hóa (Th.  Evangeli 

Gaudium, 71-75). Có thể gặp Chúa Kitô ngay trong 

thành phố, qua người không nhà, bị bỏ rơi, nghèo 

khổ... 

- Niềm tin của chúng ta là cuộc gặp gỡ với Chúa 

Giêsu : Gặp Chúa Giêsu, như Phaolô, thay đổi đời, gia 

đình. Lại thêm nhiệt khí cho Tin Mừng. Nhất là, dễ gây 

tình huynh đệ anh em.  

Hai bài liên quan tới nhau : Có gặp, đầy tràn Chúa 

Giêsu, thì mới thông truyền Ngài cho người quen biết 

chung quanh.  

Đúng thật : Gặp gỡ Chúa Kitô, sẽ :  

 biến đổi cuộc đời mình,  

 đón nhận ơn tái sinh 

 chân thành mình gặp mình 

 nảy sinh tình đệ huynh. 

Trong khóa Ba Ngày, Phong trào có đưa ra một rollo 

‘‘thánh hóa môi trường’’. Và sau khóa học, mỗi lần gặp 

nhau trong Ultreya, chúng ta thường nói vấn đề này 

khó. Hôm nay, thật hợp và đang cần, thì THL chọn đề 

tài này. Hợp quá. Hy vọng có vài ba tư tưởng tháo gỡ 

bế tắc. 

Khu phố ở đây là người chung quanh, cùng chung cư, 

quanh xóm...Đến ở đã lâu mà không biết nhau.  

ĐGH đã nhiều lần lên tiếng, cho rằng ngày nay thế giới 

mắc bệnh ‘’vô cảm’’, ‘’dửng dưng’’, lạnh nhạt’’ với 

người cùng sống. Có khi ngay trong gia đình.  

Thông điệp ‘‘Laudato Sí’’ (Chúc tụng Chúa) , công bố 

18.6.2015, lấy từ lời chúc tụng Thiên Chúa của Thánh 

Phanxicô Assisi ‘‘Laudato sí, mí Signore’’. (Lạy Chúa 

của con, chúc tụng Chúa). Chúc tụng những kỳ công Chúa 

kỳ công tạo dựng thiên nhiên và vũ trụ.  

Câu hỏi trọng tâm : loại nào thế giới chúng ta muốn chuyển 

lại trẻ em đang lớn lên, đến sau chúng ta. Câu hỏi liên quan 

đến môi trường sống, ý nghĩa và giá trị làm căn bản cho đời 

sống xã hội.  

Chúng ta đến trần gian làm gì ? 

Chúng ta hoạt động và tranh đấu sống với mục đích gì ? 

Tại sao trái đất cần chúng ta ?  

ĐGH  viết : nếu chúng ta không đặt câu hỏi căn bản ấy, thì 

tôi không tin rằng những quan tâm chúng ta về môi trường 

có thể có những hiệu quả quan trọng.  

Trong bài ca của Thánh Phanxicô có nhắc đến : trái đất là 

chị, chúng ta chia cuộc sống với chị, như người mẹ tươi đẹp 

đón nhận chúng ta trong vòng tay của mẹ.    

Thông điệp phê phán chủ nghĩa tiêu thụ và phát triển vô 

trách nhiệm gây ra cho môi trường và người nghèo. Thông 

điệp kêu gọi thay đổi tâm hồn để bảo vệ trái đất và dân cư.   

Thông điệp đã được hội nghị thượng đỉnh COP-21 (Thay 

đổi khí hậu) họp ở Bourget, Paris (30.11 - 11. 12. 2015), đại 

diện 195 quốc gia,  đánh giá cao. Cho rằng ĐGH ‘‘đi trước’’ 

vấn đề môi sinh trên thế giới. ĐGH báo động, có chỗ trên 

thế giới đang bị đe dọa nặng, nguy cơ xóa tên trên bản đồ. 

Vì các nơi (nước giầu) xử dụng môi sinh bừa bãi. Hội nghị 

tìm ra biện pháp hạn chế carbon mỗi ngày. 

Trong buổi triều yết, 11.11. 2015, ĐGH phân tích : Ngày 

nay, gia đình mỗi người có phòng riêng. Thế giới riêng, nên 

trong nhà, mọi người ít quan tâm đến nhau. It giúp đỡ nhau. 

Một gia đình hiếm ngồi ăn cơm chung. Hoặc có ngồi chung 

bàn ăn, thì chẳng ai mở miệng  trò truyện với ai. Bởi lẽ, họ 

còn bận dán mắt coi TV, mải mê điện thoại, không nói 

truyện, không lắng nghe nhau. Thì đó không còn gia đình 

đúng nghĩa. Đó là nhà hưu dưỡng.  

Xin đơn cử qua mẩu chuyện sau.  

Một bà cụ quan sát quầy trả tiền. Cô thâu tiền nói với cậu 

bé :  

Tiếc quá, em không đủ tiền trả mua búp bê. 

Quay qua bên cạnh, em hỏi bà cụ : bà có chắc con không 

đủ tiền không ?  

Bà nói : Không đủ con à ! Con đứng yên đây, 5 phút sau bà 

lại, bà đi đàng kia. Nhé. 

Cuối cùng bà đến, hỏi cậu muốn tặng búp bê cho ai ?  

Bé nói : Em con thích lắm. Nó nghĩ Giáng Sinh này, ông già 

Noel sẽ mang búp bê đến cho nó.  

Cụ nói : Con đừng lo, Giáng Sinh này, Ông sẽ đem đến.  

Em rưng rưng : Không, Ông không đến được. Con phải trao 



bản tin cursillo 

  

 9 205 

cho mẹ, để mẹ trao cho em con. Em đã về với Chúa. Con 

nói với ba : mẹ đừng vội đi, mẹ chờ mai mốt hãy đi. Và mẹ 

đem hình đang cười này của con, để con bên mẹ. Con 

không muốn mẹ đi. Nhưng ba nói : mẹ phải đi, ở bên em 

con.  

Cụ bà nói : Con thử xem trong bóp, biết đâu có đủ tiền mua 

búp bê ? Không cho cậu bé biết, bà cụ kẹp thêm tiền mình 

với tiền cậu bé. Cậu đếm, chẳng những đủ mà còn dư là 

khác. 

Cậu bé thốt lên : Cám ơn Chúa đã cho con đủ tiền. Tối qua, 

con xin Chúa cho đủ tiền mua búp bê. Nay còn dư, con mua 

hoa hồng trắng cho mẹ. Chúa nghe lời con. Con cũng thèm 

mua hồng cho mẹ. Nhưng không dám nói. (Robert A. 

Schreiber. https : // groupes. google.com /d/optout. 

2.1.2016)  

Một truyện khác cho hay, sống bên nhau mà dửng dưng với 

nhau.  

Văn hào William Shakespeare (Anh, 1564-1616), nói : Liều 

thuốc duy nhất còn lại cho người khốn khổ chính là hy vọng. 

Bao lâu còn hy vọng là còn muốn tiếp tục sống.  

Bên Mỹ, các gia đình truyền nhau câu truyện sau : có gia 

đình nọ, vợ chồng vừa yêu người vừa thích cảnh thiên 

nhiên. Ngoài 5 đứa con, họ còn nuôi thêm 5 đứa nữa. Niềm 

vui thú gia đình là họ chăm sóc vườn hoa quanh nhà. Hạnh 

phúc là đây. Người vợ tưởng như không bao giờ biết khổ là 

gì ! Nhưng cả bầu trời sụp đổ, khi chủ gia đình ngộ nạn, 

nằm xuống. Kể từ đó, người vợ không ra khỏi nhà. Vườn 

hoa tàn lụi dần.  

Mùa đông càng ảm đạm.  

Bỗng một buổi sáng, người đàn bà nghe có tiếng cào xới và 

cười nói trong vườn. Vén cửa xổ, bà thấy các con đang hì 

hục xới đất. Trước sự ngạc nhiên của bà, người con cả 

nói :  

Má sẽ biết khi mùa xuân tới.  

Nguyên mùa đông, ngày nào con bà cũng ra vườn đào đất. 

Thế rồi, mùa xuân đến, bao nhiêu hoa đẹp nở rộ trong 

vườn. Những hạt giống người con âm thầm gieo vãi trong 

mùa đông, nay thức giấc bừng dậy làm cho vườn ngôi 

vườn tươi mát sặc sỡ. Và gieo mẹ vào lòng mẹ một thứ hạt 

giống khác, hạt giống hy vọng. 

Thánh Phaolô viết cho cộng đoàn Roma :  

Chính trong hy vọng mà chúng ta được cứu thoát (8, 24).  

Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng. Kiên nhẫn lúc gặp 

gian truân. Và chuyên cầu nguyện (Rm 12,12) 

Tình mẹ con đã liên kết, nâng đỡ nhau trong những lúc khó 

khăn, tưởng chừng không thoát khác.   

(Một thành viên THL)  

Xấu dễ - Tốt khó 
Kì nh thừa quy  anh chi  em, ho m nay xin đừơ c ke  cho 
anh chi  em nghe mo  t ca u chuye  n cu a chì nh to i. Sau 
hai nga y đa n đo suy nghì , to i co  ga ng la y he t can đa m 
cu a chì nh mì nh, vo n kho ng co  đừơ c bao nhie u, đem 
ra thừa cu ng anh chi  em ha u đừơ c chì  da n the m 
nhừ ng đie u co n thie u so t. 

To i ho m trừơ c to i co  uo ng mo  t chu t rừơ u nhừng la n 
na y chì  mo  t ly, cu ng kho ng gì  kha c thừơ ng. Gio ng nhừ 
mo i to i, tho i quen cu a to i la  đi ngu  sơ m, đe  nừ a đe m 
thừ c da  y đo c kinh, "ca u nguye  n". To i đo  đa u o c 
choa ng va ng, tha n xa c me  t mo i, tinh tha n suy ke m 
(nó i tha  t la  lữớ i biệ ng khó ng muó n đó c kinh"). 

Đa y khồ ng pha ị la  la n đa u tịê n đa u ma  đa  nhịê u la n 
ro i. Co  mo  t la n to i đe n nha  mo  t ngừơ i ba n a n nha  u 
đê n nứ a đê m mở ị ra vê , đê n nha  thí  đa  ga n mồ  t gịở  
sa ng, to i le n giừơ ng ngu  cha ng bao la u thì  thừ c gia c 
đồ c kịnh. Va  ví  ngu  chứa đu , mê  t mồ ị qua  nê n tồ ị 
thừa vơ i Chu a tha cho con la n na y, xin ban bì nh an 
cho con đe m nay, the  la  to i ye n ta m ngu  tha  t ngon 
cho tơ i sa ng.  

Đa  đứở c mồ  t la n thí  cha c tồ ị sê  a n quên chồ la n sau, 
cu ng nhừ la n trừơ c, ba n cu  soa n la i. Nhừng la n na y 
to i bi  mo  t cu  đau buo t ngay ma  be n pha i, đau từ  
trong ra. Chi u kho ng no i ne n to i ngo i da  y đo c kinh, va  
ro i bì nh an la i đe n. 

Sau đo  to i suy nghì  la i; mì nh chì  xin co  mo  t la n tho i, 
ta i sao da m a n quen (kho ng bie t đie u). 

The  nhừng chừa chi u thua, to i va n hay tì m ca ch bie  n 
lua  n cho tho i hừ cu a mì nh, du  đa  bao la n suy đi nghì  
la i. To i từ ng thừa vơ i Chu a : "Ta i sao con pha i đo c 
kinh va  ca u xin Chu a thì  mơ i đừơ c giu p ? Chu a la  
đa ng tồa n na ng ba ồ saồ thí  đứở c va  y, ma  ta ị saồ Chu a 
la i ca n đe n con ? Con la  ke  to  i lo i khi ì t khi nhie u bao 
giơ  cu ng co ". 

To i từ  nghì  :  

Theo Phúc Âm, lời Chúa dạy là mọi sự phải thực hành 
theo thánh ý của Chúa. Thánh ý Chúa là tối thượng, 
giới răn của Chúa truyền tuyệt đối phải tuân giữ. 

Yêu mến thờ lạy Thiên Chúa trên hết mọi sự. Và yêu 
thương anh em như chính thân mình. Yêu thương cầu 
nguyện cho anh em (trong đó có kẻ thù) là điều Chúa 
yêu thích nhất. Amen./. 

Từ  đo  to i co  mo  t ta m nie  m. Co  ga ng kho ng chi u thua, 
kho ng the  chie u theo tha n xa c hừ ma t na y. Khi trơ  
tha nh tho i quen thì  kho  bo  đừơ c. Ho c mo  t đie u to t ra t 
kho , vì  pha i co  ga ng ta  p luye  n va  kie n trì  vơ i thơ i 
gian. Co n đie u xa u thì  ra t de  la m : nha m ma t, mơ  ma t 
thì  đa  co  the  pha m ro i, nhừng bo  đừơ c đie u xa u thì  
tha  t kho ng de  chu t na o. 

NVS 
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Xứ Troyes đã vào đông, cái lạnh lại kéo về. Ngoài 

trời mọi thứ dường như cũng co cụm lại, kể cả mặt 

đất cũng nằm yên nghỉ ngơi. Hàng cây bên đường im 

bóng. Tất cả đang chuẩn bị cho một hành trình mới. 

Những loài hoa ẩn mình chờ xuân để thêm rực rỡ sắc 

hương, muôn màu cho không gian đầy huyền ảo thơ 

mộng, mặc tình cho các thi văn vẽ đầy những huyền 

thoại thú vị lãng mạn mang tên các loài. Vòm cây 

cũng tích tụ nhựa sống để tặng cho đời những trái 

chín đầu mùa, hương vị đậm đà trong nhân thế…  

Anh chị em chúng tôi cũng đang chuẩn bị cho một 

hành trình sắp tới. Cả nhóm đang sống trong mùa 

Giáng Sinh, và hướng về năm mới 2016 lồng trong 

ân huệ mà Đức Thánh Cha muốn thế giới vui sống 

bằng sứ điệp Ngài đã gửi về Lòng Chúa Thương Xót. 

Cũng trong tâm tình đầu năm, anh nhóm trưởng với 

một lời lẽ hết sức thâm tình cảm tạ hồng ân Chúa đã 

gìn giữ nhau,luôn đồng hành cùng nhau trong suốt 8 

năm trời, mặc dầu đây là những đứa con ‘mồ côi 

không cha’ nhưng vẫn đùm bọc nhau trong mỗi buổi 

họp. Anh cũng không quên luyến tiếc vài cursillistas 

đã cất giữ « Sự Vụ Lệnh » ở một nơi kín đáo nên 

quên mất đường về. Hy vọng có khoảnh khắc nào đó 

Chúa sẽ dìu anh em mình trở lại cùng nhau… Qua 

những giây phút lặng thinh để đón nhận Chúa Thánh 

Thần,mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn 

chị ruột của anh Chủ Tịch phong trào Cursillo Âu 

Châu đã qua đời tại Mỹ. Mọi tin tức trong cộng đoàn, 

trong đời sống cũng được chia sẻ cùng nhau. Nhờ 

những anh chị em gọi là gạo cội, hạt thóc được lựa 

chọn trong gia đình « đạo gốc » làm điểm tựa quan 

trọng cho buổi họp chính với Phúc-Âm của Thánh 

Luca chương 3,đoạn 15-16,21-22. Cũng như thường 

lệ, lâu nay vì không có cha linh hướng, nên anh 

nhóm trưởng phải nhờ đến một vài anh có đôi bàn 

tay đẹp moi móc trên « net » để cho mọi người có bài 

giảng của các linh mục mà cùng đọc để nới rộng 

thêm kiến thức. Đây là một mái ấm gia đình, tôi 

không mơ ước gì hơn, cũng không đòi hỏi sự hoàn 

hảo. Nhưng mọi sự xếp đặt trên dưới đều chấp nhận 

được. Tạ ơn Chúa đã cho nhóm một ưu điểm : vui, 

thoải mái và tràn đầy tình yêu lạc quan. 

Nhận thức chung qua Phúc-Âm hôm nay « Tại sao 

Chúa Giê-su là con Thiên Chúa, là một đấng hoàn 

hảo lại phải nhận phép rửa từ ông Gioan Tẩy-giả ? ». 

Thế là cả nhóm xông vào trận, tìm ưu điểm của Đấng 

mà mình đã và đang tôn thờ. Chúa muốn hòa nhập với 

con người của thế gian, của tội lỗi. Chúa muốn đồng 

hành cùng con người để hướng con người nhận thức 

được ơn cứu chuộc, để đưa con người đón nhận phép 

rửa trong ơn tái sinh mà Chúa Cha giao phó cho Chúa 

Giê-su (chết trên thập giá để cứu chuộc). Chúa Giê-su 

muốn lột tả nhân tính khiêm hạ của Thiên Chúa. Ngài 

giới thiệu đến một phép rửa tha thứ tội lỗi trong Chúa 

Thánh Thần. Ngài là người tiên phong trong việc nhận 

ơn hòa giải từ trời xuống (Luca 3, 21-22). Chúa Cha sai 

Chúa Giê-su làm một dấu chỉ để ông Gioan giới thiệu 

đến thế gian một đấng mà mọi người trông đợi.. 

Mặc dầu trong chia sẻ còn sự non nớt của anh chị em, 

nhưng tôi vẫn thấy đức tin của mình được củng cố và 

thêm bền vững. Qua phần chia sẻ nhóm tiếp theo là cảm 

nghiệm sống nơi chính mình, qua lời nhắc nhở của cha 

tuyên úy trong mỗi thánh lễ - tha thứ, yêu thương và bác 

ái. Tình yêu của Chúa vô bờ bến. Ngài đã chạnh lòng 

thương mà chính ta không dám tự tìm thấy những vết 

sẹo của mình, không dám nhận lấy vết thương trong 

thâm tâm mà cứ tìm một cớ nơi người khác đã tạo cho 

mình luôn mang theo cho đến chết. Cứ nhìn xung quanh 

thấy bên cạnh mình đầy tội lổi. Chúng ta cố quên hay 

không muốn nhớ, mình đã đáp trả khi cha tuyên úy 

tuyên xưng đức tin « Chúng con đang hướng về Chúa ». 

Có ai đếm thử xem bao nhiêu lần thánh lễ, các ngài 

thường nhắc nhở chúng ta, đến nhà thờ là đến với Chúa, 

yêu Chúa. Chứ không phải đến vì một cá nhân hay linh 

mục. Thế mà vẫn còn những tấm lòng với cái tôi che lấp 

mọi việc để thấy nơi đó là một nơi không có yêu 

thương, không đáng đến, chia trí, vì những đối tượng 

xung quanh mình, nơi cha xứ,… thì đức tin không 

mạnh, lòng cậy trông không bằng mình.  

Xin đừng đóng cho mình một cái khuôn quá hẹp, phải 

nép mình trong đó mà không thể hít thở với nhau không 

khí trong lành nơi Nhà Chúa. Không thể nhìn nhau bằng 

ánh mắt cảm thông. Loài hoa đơn độc không làm đẹp 

công viên, mùi hương thơm của ngàn hoa đâu chỉ làm 

dịu nơi cánh mũi, mà nó đã thắm sâu vào tận đáy lòng 

mới tạo sự ngất ngây. Hãy nắm lấy tay nhau thân ái để 

chia nhau chút hương vị cuộc sống, và xin hãy mỉm 

cười dù là nụ cười nhẹ trên môi, bởi vì chúng mình 

không thể biết còn cười với nhau bao lâu nữa ? 

Nhân buổi họp đầu năm - 01/2016 

M. Sĩ 
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Suo t na m 2015, vơ i tinh tha n la m 
chừ ng nha n cho Tha y-Chì -Tha nh 
Gie su qua vie  c ha n hoan loan ba o 
Tin Mừ ng Cừ u Đo   trong mo i trừơ ng 
so ng, va  dừ a va o chie c kie ng ba 
cha n : Su ng Đa o-Ho c Đa o-Ha nh Đa o, 
ca c cursillistas vu ng Ile-de-France 
luo n trung tha nh vơ i hai buo i ga  p 
gơ  ha ng tha ng ta i GXVN Paris :   

Chu a nha  t thừ  hai : Trừơ ng Hua n 
Luye  n, nơi ga  p gơ  huynh đe   va  
ho c ho i ve  gia o ly  Kito  Gia o, gia o 
hua n cu a Gia o Ho  i va  tinh tha n, 
ky  thua  t cu a PT Cursillo. Từ  
tha ng 09/2014 đe n tha ng 
06/2015, THL đa  cu ng nhau tí m 
hie u, soa n tha o va  chia se  theo 
từ ng nho m ve  to ng hua n « Nie m 
Vui Tin Mừ ng » (Evangelii Gau-
dium) cu a ĐTC Phanxico . Qua 
tha ng 9/2015, THL đừơ c mơ i go i 
ho c ho i ve  ca c lơ i hua n du  cu a 
ĐTC qua ca c ba ị gịa ng ta ị nha  
nguye  n Saint Marthe co  no  i dung 
ga n gu i vơ i tinh tha n chừ ng nha n 
trong ca c mo i trừơ ng so ng. 

Chu a nha  t thừ  từ : Đa i ho  i Ultreya - 
buo i ho p ma  t chung cu a ca c cur-
sillistas vu ng Ile de France (thì nh 
thoa ng co  ca c anh chi  từ  tì nh xa 
hay ngoa i nừơ c Pha p đe n), đe  
cu ng chia se  kinh nghie  m so ng 
Tin-Ca  y-Me n. Co  nhừ ng Đa i Ho  i 
Ultreya đa  c bie  t : mừ ng Le  Kito  
Vua, bo n ma ng cu a PT ; le  tha nh 
Phaolo , quan tha y cu a PT. Ultreya 
đứở c da nh chồ ta t ca  mồ ị ngứở ị, 
kho ng nha t thie t pha i la  tha nh 
vie n Cursillo. Ngừơ i muo n tì m 
hie u ve  PT co  the  đe n vơ i Ultreya 
trừơ c khi quye t đi nh tham dừ  
mo  t kho a ho c ba nga y, PT luo n 
vui mừ ng đừơ c đo n tie p nhừ ng 
‘ca m tì nh vie n’ a y. 

 Ngoa i ra, PT co n co  hai nga y ga  p gơ  truye n tho ng ha ng na m 
(thữớ ng đữớ c tó  chữ c ớ  mó  t đi a điệ m ngóa i Gia ó Xữ  Paris), la  
nga y tì nh ta m Mu a Chay va  Picnic mu a he , qui tu  đừơ c đo ng 
ngừơ i tham dừ , ke  ca  ca c ca m tì nh vie n cu a PT.   

 Sừ  kie  n đa ng nhơ  trong mu a he  2015 la  cuo  c ha nh hừơng 
ta i Banneux-Bì , va o hai nga y 04 va  05 tha ng ba y. So  ngừơ i 
tham dừ  khoa ng 140, trong đo  co  bo n linh mu c đe n từ  Đừ c, 
Pha p, Bì  va  ca c tha nh vie n cu a PT ơ  ta i ba quo c gia vừ a ke . 
Nhie u anh chi  cursillistas đa  vừơ t ha ng nga n ca y so  ba ng xe 
hơi đe  đe n Banneux. Co  mo  t ngừơ i nha  n xe t : « Chuyện khó tin 
mà có thật, mỗi khi PT Cursillo tổ chức buổi gặp gỡ đặc biệt nào 
đó, dù xa xôi như ở Fatima vào năm 2008, hay năm 2013 tại Li-
sieux, đều có rất đông các anh chị cursillistas hưởng ứng, và họ 
đến từ khắp Âu châu. Do động cơ nào ? Tôi dám xác tín, đó là 
nhờ Tình Yêu của Thầy-Chí-Thánh và tình huynh đệ trong gia 
đình Cursillo».  

 Ngoa i vie  c da n tha n va o ca c sinh hoa t cu a PT Cursillo, ca c 
cursillistas luo n tì ch cừ c go p ma  t va o ca c sinh hoa t chung ta i 
cơ  sơ   GXVN ơ  Paris, hay ta i ca c đi a đie m mu c vu  vu ng ngoa i o , 
trong Ban Thừơ ng Vu , ca c ca đoa n, ban gia o ly , v.v. Từ  nhie u 
na m qua, PT Cursillo đa m nha  n bừ a cơm ta i cantine Gia o Xừ  
va o ca c chu a nha  t thừ  na m. PT co  mo  t chi ho  i Ye m Trơ  Ơn Go i, 
nay đừơ c 42 ho  i vie n. 

 Ha ng tha ng, PT Cursillo a n ha nh mo  t Tơ  Tho ng Tin Lie n La c, 
go m 12 trang. Đo  la  nhi p ca u tha n thừơng no i lie n ca c tha nh 
vie n kha p nơi, chuye n đi ga n xa ca c ba i vie t ve  tì n ly , đừơ ng lo i 
PT, đa  c bie  t la  ca c ba i chia se  kinh nghie  m So ng Đa o trong ca c 
mo i trừơ ng. Nhơ  Internet, ca c tha nh vie n trong đa i gia đì nh 
Cursillo de  da ng va  thừơ ng xuye n tho ng ba o nhừ ng tin vui 
buo n cu a nhau đe  mơ i go i mo i ngừơ i cu ng hie  p tho ng ca u 
nguye  n. Nha t la  từ  nhie u na m qua, PT đa  co   site internet : 
www.cursillovnau.free.fr (đữớ c ca  p nha  t thữớ ng xuyệ n).  

 Hừơ ng ve  « Na m Tha nh Ve  Lo ng Thừơng Xo t », PT Cursillo 
se  to  chừ c hai kho a ho c ba nga y ta i Gia o Xừ  Paris : khóa 35 
Nam (từ thứ tư 03/08/2016 đến 06/082016), va  khóa 36 
Nữ (từ thứ tư 10/08/2016 đến thứ bảy 13/08/2016). Việ  c 
to  chừ c ca c kho a ho c nga n ha n ve  Kito  gia o nha m va o mu c đì ch  
« đừa Thie n Chu a đe n vơ i tha nha n, va  đem tha nha n ve  vơ i 
Thie n Chu a ». Qua ba nga y cu a kho a ho c, nhơ  va o ca c phừơng 
pha p rie ng, PT Cursillo đa  va  tie p tu c giu p tham dừ  vie n kha m 
pha , va  ta i kha m pha , ơn go i ca  nha n trong ơn go i chung cu a 
ngừơ i Kito  hừ u. Ke  từ  thơ i đie m na y, ca c cursillistas đa  pho  
bie n tin từ c va  ba o trơ  ba n be , ngừơ i tha n tham dừ  hai kho a 
ho c sa p tơ i, đe  giu p ho  the m ha nh trang trong sừ  me  nh la m 
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chừ ng nha n so ng đo  ng hơn ve  Lo ng Từ  Bi cu a Thie n 
Chu a, trong mo i trừơ ng ba n tha n, gia đì nh, sơ  la m, xa  
ho  i. 

 PT đa  ke t thu c na m 2015 vơ i Đa i Ho  i Ultreya to  chừ c 
va o chu a nha  t 27/12/2015 theo tinh tha n «Cùng 
Thánh Gia Thất, Sống Niềm Vui Giáng Sinh ». Chừơng 
trì nh mang sa c tha i nhe  nha ng, vui từơi, tra n nga  p lơ i 
ca tie ng ha t, va  nhie u y  nghì a sa u sa c, do ca c lie n nho m 
cu ng na m tay nhau đo ng go p, vơ i ca c ma n hơ p ca, to p 
ca, hoa t ca nh…tha  t đa  c bie  t, đem la i nhừ ng nie m vui 
ba t ngơ . Trong Mu a Gia ng Sinh na m 2015, tha  t la  mo  t 
thie u so t ne u kho ng nha c tơ i hang đa  ma  PT Cursillo đa   
đồ ng gồ p chồ cuồ  c thị hang đa  truyê n thồ ng cu a GXVN 
Paris. Từơ ng Chu a Ha i Đo ng na m giừ a tra i tim ma u 
tra ng tinh khie t no i le n đừơ c Lo ng Thừơng Xo t cu a 
Chu a Cha da nh cho nha n loa i va  Tì nh Ye u cu a Đừ c Kito  
o m tru m la y con ngừơ i qua Ma u Nhie  m Nha  p The  cu ng 
cuo  c kho  na n tre n Nu i So . « Tra i Tim », đo  cu ng chì nh la  
trung đie m đơ i so ng ngừơ i cursillista, co  ga ng đem ye u 
thừơng va o nơi mì nh so ng, co  ga ng la y ye u thừơng đe  
ha n ga n ba t ho a, chia re  trong gia đì nh, co  ng đoa n, nơi 
la m vie  c. Kho ng de  thừ c hie  n ne u kho ng so ng trung 
tha nh vơ i Thie n Chu a la  Đa ng muo n đơ i trung tì n, va  
nha t la  ne u kho ng co  tinh tha n hoa n ca i mo i nga y trong 
đở ị sồ ng, đê  nha  n ra ca ị ba t tồa n nởị mí nh, va  nhứ ng 
địê u tồ t đê p ở  nhứ ng ngứở ị mí nh tịê p ca  n.  

 Bừơ c va o na m 2016, nie m vui lơ n trừơ c tie n đe n vơ i 
PT la  tin hai cursillistas Maria Pha m Thi  Hue   (kho a 2) 
va  Madeleine Ha  Thi  Cu c (kho a 15) mừ ng thừơ ng tho  
90 tuó i. Mó  t chữớng trí nh ky  niệ  m chó hai ba c Cu c - 
Hue  , go m co  tha nh le  ta  ơn va  bừ a tie  c mừ ng, tha  t chu 
đa ồ va  ca m đồ  ng, đa  đứở c tồ  chứ c va ồ trứa thứ  ba y 
02/01/2016 ta i GXVN  Paris. Ta m gữớng đớn sớ va  ta  n 
tu y trong vie  c phu c vu  cho co ng ta c a m thừ c cu a GXVN 
no i chung, va  cho PT Cursillo no i rie ng, la  mo  t chừ ng từ  
so ng đo  ng cho hì nh a nh ngừơ i mo n đe   Tha y Chì  Tha nh, 
va  chừ ng minh đừơ c ơn go i rie ng – ne n ba c Chu a ban - 

ma  mo i tham dừ  vie n cu a kho a ho c Cursillo 
co  the  kha m pha   nơi ba n tha n,  đe  la m pha t 
trie n co  ng đoa n va  khì ch le   nhừ ng ngừơ i tie p 
no i. Vơ i nie m vui na y, cha c ha n tinh tha n la m 
muo i, men, a nh sa ng cu a ca c anh chi  em 
trong gia đì nh Cursillo se  tie p tu c đừơ c cu ng 
co , qua nhừ ng nhừ ng sinh hoa t đi nh ky , đơ i 
so ng thừơ ng nha  t, va  đa  c bie  t trong hai kho a 
35 va  36 sa p tớ i.  

De Colores ! Ban Bie n Ta  p – 01/2016 

Chín mươi năm, tuổi Hồng Ân ! 

Chín mươi năm trọn nghĩa nhân một đời. 

Làm con Rất Thánh Chúa Trời, 

Âm thầm phục vụ, chẳng lời thở than. 

Việc nan giải khó từ nan, 

Hiền hòa, đức độ, bình an phận người. 

Ôn nhu lời nói tiếng cười, 

Cộng đoàn lớn nhỏ cũng thời mến thương. 

Hai nhành CÚC- HUỆ vấn vương, 

Lữ hành trần thế tỏa hương dịu dàng… 

 

Chúc thọ bác Cúc và bác Huệ 

02/01/2016 * NC 


