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SINH  HOẠT TRONG THÁNG 

Trường huấn luyện : 

Chúa nhật  10/04/2016 : 14g30 -17g00 

 

Ultreya 

Chúa nhật 24/04/2016 : 14g30 -17g00 

Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Một trong những phương châm của Phong Trào Cursillo chúng ta, "Đưa Thiên Chúa 

đến với tha nhân", quả là đúng với tinh thần lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

và của Giáo Hội. Nhưng có thể anh chị em chúng ta, có đôi khi còn mơ hồ, không rõ " 

Đưa Thiên Chúa đến với tha nhân " là đưa như thế nào ? Đến với họ để nói về Đức 

Kitô ư ? Chúng ta không nói hay, nói đủ bằng các cha, các thầy ! Mang biếu họ một 

cuốn Thánh Kinh hay một cuốn Tân Ước ? Chưa chắc chắc họ đã chịu đọc !  Kiệu 

Mình Thánh đến cho họ ư ? Quả là chuyện không dễ chút nào !  Vậy phải làm sao ? 

Từ cõi thinh lặng trong cuộc tĩnh tâm Mùa Chay của ngài và Giáo Triều La-mã, Đức 

Thánh Cha đã nhắn ra cho cộng đoàn Dân Chúa trên tweeter rằng : "Thiên Chúa đã 

vuốt ve chúng ta bằng lòng thương xót của Người : chúng ta hãy mang cái vuốt ve này 

cho những người khác, cho những người đang cần nhất ". Ngài còn nói rõ thêm là để 

cho tha nhân thấy được cánh cửa lòng thương xót đã rộng mở, chúng ta hãy mang 

đến cho họ, bằng những cử chỉ nhỏ bé của đức Ái, của trìu mến và quan tâm, chăm 

sóc, để họ thấy được Thiên Chúa ở trong chúng ta, thấy được lòng thương xót vô biên 

của Người. 

Chúng ta đều biết, Thiên Chúa đã yêu thương loài người như thế nào. Nhưng loài 

người, ngay từ khởi thủy đã phản bội Thiên Chúa. Chỉ một sự phản bội này thôi thì 

cũng đủ kéo theo cơn thịnh nộ của Thiên Chúa và hình phạt đời đời rồi. Nhưng Thiên 

Chúa đã không nổi cơn thịnh nộ và còn hứa ban xuống Đấng Cứu Chuộc cho loài 

người. Thế mà suốt trong lịch sử hàng ngàn năm, nhân loại không ngừng lỗi nghĩa 

cùng Người. Lý do gì khiến chúng ta được hưởng sự kiên nhẫn vô biên của Thiên 

Chúa như vậy ? Tình yêu thương, hay đúng hơn, chính là Lòng Thương Xót của Thiên 

Chúa. Tột độ sự thể hiện lòng thương xót của Cha là Người đã sai Con nhập thể, xuống thế mặc 

lấy thân phận con người để đền tội, cứu chuộc con người. Bằng nhiều dụ ngôn và hành động 

của người, Thầy Chí Thánh đã dạy cho chúng ta thế nào là lòng thương xót. Chúng ta hãy nhớ 

lại một số dụ ngôn như " người samari nhân từ " (Lc 10, 25-37), " con chiên lạc đàn " (Lc 15, 3-7), 

" đồng bạc đánh mất " (Lc 15, 8-10) và nhất là dụ ngôn " người cha nhân hậu " (Lc 15, 11-32)… 

Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô, luôn " chạnh lòng thương " trước đau khổ của con người. Thầy 

Chí Thánh đã thấy chúng ta, đã đứng lại chờ đợi chúng ta, đã đánh động tâm hồn chúng ta : 

trong Khoá Ba Ngày, Người đã đổ xuống tràn đầy tâm hồn chúng ta Lòng Thương Xót vô biên 

của Cha chúng ta ở trên trời. Đó là một gia sản mà chúng ta kế thừa từ Cha. Gia sản đó không 

chỉ cho một mình chúng ta, mà còn cho tất cả con cái Người trên thế gian này. Ngài cần đến sự 

cộng tác của chúng ta để gia sản quý báu nhất trên đời đó được đến tay anh em chúng ta, 

những người đang cần đến nhiều nhất. Đó là những anh em sống xa Người, đó là con chiên thứ 

100 đã đi lạc, đó là đồng tiền bà góa đã đánh mất, đó là đứa con hoang đàng đã bỏ nhà ra đi… 

Cao điểm của Mùa Chay là cuộc khổ nạn của Thầy Chí Thánh chúng ta. Người đã bị phản bội 

và bị bỏ rơi bởi chính những người thân cận nhất, đã chịu sỉ nhục, chịu đánh đòn, chịu đóng đinh 

vào thập giá và chịu chết trên cây Thánh Giá. Cho đến giờ phút chót, Người không ngừng tỏ 

lòng thương xót của Cha Người đối với chúng ta : Người giao Mẹ Người cho Thánh Goan (x. Ga 

19, 25-27), Người đã nhủ lòng thương xót kẻ trộm lành (x. Lc 23, 42-43), và trước lúc trút hơi thở 

cuối cùng, Người đã cầu xin Cha tha tội cho những kẻ giết hại Người (x. Lc 23, 34). 

Lòng Thương Xót Cha không ngừng ở cái chết của Chúa Giêsu. Người vẫn hằng ban xuống 

cho chúng ta sau khi Đức Kitô khải hoàn Phục Sinh, đã ban Thần Khí Người xuống cho Giáo Hội 

và toàn thể chúng ta, đời đời cho đến tận thế. 

Nhân Mùa Phục Sinh Ban Điều Hành xin chân thành kính chức Đức Ông, Quý Cha và Quý Thầy 

linh hướng và toàn thể Quý Anh Chị Cursillistas, tràn đầy Lòng Thương Xót Chúa. 

Văn Phòng Điều Hành 

Lá thư Phong Trào 

TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 
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NỘI DUNG 

 Lá Thư Phong Trào 1 

 Chức vụ và Thánh Danh Chúa Giêsu 2 

(THL) 

 Palanca 4 

(THL) 

 Tìm giờ cầu nguyện 5 

(THL) 

 Niềm vui Phục Sinh  7 

(Marie HL) 

 Bí Tích của Lòng Thương Xót 8 

(XB) 

 Cảm nghiệm về năm Thánh 9 

(M. Vũ) 

 Hai mươi ba tuổi đời …. 10 

(Đức Nguyên) 

 Đợi chờ  12 

(Trần Nguyên Bình) 
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THÁNH DANH GIÊSU 

 Và o thờ i Chú à, tê n Giê sú co  nghĩ à là  «Thiê n Chú à 
Cứ ú đo  », rà t pho  biê n trong Dà n Dothà i. Nhứng thà nh 
dành Giê sú, là  do chĩ nh Thiê n Chú à Chà đà  t cho Chú à, 
no i lê n căn tính và sứ mệnh cứu độ của Người. Đứ c 
Mê  và  Thà nh Giúsê go i Chú à là  Giê sú, thêo lờ i Sứ  Thà n 
đã  đưã tin: 

 - vờ i Đứ c Mê : «Thiê n Chú à sài sứ  thà n Gà p-ri-ên đê n 
(...) gặ  p mộ  t trinh nứ  đặ  thặ nh hộ n vớ i mộ  t ngứớ i tê n lặ  
Giú-sê, (...) Trinh nứ  à y tê n là  Mà-ri-à. (...) Sứ  thà n no i: 
''Thứặ bặ  Mặ-ri-ặ, (...) nặ y đặ y bặ  sê  thụ  thặi, sinh hặ  
mo  t con trài, và đặt tên là Giê-su, Ngứớ i sê  nê n cặộ cặ , 
và  sê  đúờ c go i là  con Đà ng To i cào.''» (Lc 1, 26-30); 

 - vờ i thà nh Giúsê: «Sứ  thà n Chú à hiê  n đê n bà o mo  ng 
cho o ng rà ng: ''Nà y o ng Giú-sê, con chà ú Đà-vĩ t, đứ ng 
ngà i đo n bà  Mà-ri-à vờ  o ng vê , vĩ  ngứờ i con bà  cứú 
màng là  do qúyê n nà ng Chú à Thà nh Thà n. Bà  sê  sinh 
con trài và  ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì  
chĩ nh Ngứờ i sê  cứ ú dà n Ngứờ i kho i to  i lo i cú à ho ."» (Mt 
1, 21). 

 Trong đê m Già ng sinh, Sứ  thà n Thiê n Chú à xúà t hiê  n 
vờ i cà c mú c đo ng thà nh Bê lêm và  loàn bà o :«Nà y to i 
bà o cho ành êm mo  t tin mứ ng tro ng đà i, cú ng là  tin 
mứ ng cho toà n dà n: «Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã 
sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là 
Đấng Kitô Đức Chúa.» (Lc 2, 11). Điê ụ lộặn bặ ộ nặ y đặ  
thứ c hiê  n Lờ i Hứ à, cà ch đà y chứ ng 700 nà m vê  trúờ c, 
đã  lã m Tiê n tri Isãiã cã tụ ng tã n dương : "Vì một trẻ 
thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã đuợc 
ban tặng cho ta. " (Is 9, 5) 

Và o lú c Chú à Giê sú bà t đà ú sứ  mê  nh cú à mĩ nh ờ  miê n 
Gàlilê , vờ i lờ i túyê n bo : «Thời kỳ đã mãn và Triều đại 
Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin 
vào Tin Mừng.» (Mc 1, 15), dà n Dothà i kho ng kho i xo n 
xào ho i: co  phà i Chú à Giê sú là  Vúà, là  Đà ng Kito -Vúà ho  

THL 

Biê t đúờ c Chú à Kito -Giê sú là  mo  t mo i lờ i túyê  t vờ i, là m thà nh Phàolo  kho ng 

ngà n ngà 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) 

rà t chờ  mong kho ng? 

Ho  ho i nhàú, ho  ho i ngày cà  Đứ c Giê sú: «Thứà Thà y, 
Thà y co  thà  t là  Đà ng phà i đê n kho ng, hày là  chú ng to i 
co n phà i đờ i ài khà c ?" Chú à trà  lờ i : "Các anh cứ về 
thuật lại cho những ai sai phái các anh, những điều 
mắt thấy tai nghe : Người mù xem thấy, kẻ què 
đuợc đi, người cùi đuợc sạch, kẻ điếc đuợc nghe, 
người chết sống lại, kẻ nghèo đuợc nghe Tin 
Mừng."» (Mt 13, 2-5 vặ  Lc 7, 18-35). Nộ i rộ  lặ , tặ t cặ  
nhứ ng gĩ  cà c tiê n tri tiê n bà o này đà  đúờ c hoà n thà nh, 
cà c ành do đo  mà  tứ  trà  lờ i. 

Nhứ ng ngứờ i Dothà i cú à Đê n Thờ  cú ng ho i do n 
Ngứờ i : «" Nê ú o ng là  Đà ng Kito , thĩ  xin no i co ng khài 
cho chú ng to i biê t." Chú à Giê -sú đà p : "Tôi đã nói với 
các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi 
làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng 
cho tôi."» (Gặ 10, 25-25) 

Khi nhứ ng ngứờ i đà o đứ c ho i Đứ c Giê sú: "Bào giờ  
Triê ú Đà i Thiê n Chú à đê n ? "  Ngứờ i trà  lờ i : «Triều Đại 
Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan 
sát được. Và người ta sẽ không nói : 'Ở đây này !' 
hày 'Ở kia kìa !', vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở 
giữa các ông.» (Lc 17, 20-21) 

Chĩ nh Chú à Giê sú cú ng ho i cà c mo n đê   thêo Ngứờ i : 
«"Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" Ô ng Si-mộ n 
Phê -ro  thứà : "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng 
sống", nhưng Tin Mừng thêm : "Rồi Người cấm ngặt 
các môn đệ không đuợc nói cho ai biết Người là Đấng 
Kitô." » (Mt 16, 15-16; Mc 8, 27-30) 

 Trong súo t thờ i giàn, trúờ c Giờ  Cú à Ngứờ i, Giờ  
thà nh Gioàn thúờ ng đê  cà  p đê n, Chú à Giê sú kho ng bào 
giờ  nhà  n mĩ nh là  Đà ng Kito  hày là  vi  Vúà thêo nhứ y  
tứờ ng co  chiê ú kĩ ch chĩ nh tri  và  trà n thê  cú à ngứờ i 
Dothà i lú c bà y giờ . 
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Con Người 

Nê ú Chú à rà t dê  dà  t đo i vờ i qúàn niê  m dúy và  t và  trà n 

tú c vê  Đà ng Kito  cú à nhứ ng ngứờ i chúng qúành, thĩ  

ngứờ c là i, Chú à đo i qúyê n cú à Đà ng Kito  Thiê n Sài siê ú 

phà m. Và  vĩ  và  y, Chú à tứ  xứng mĩ nh bà ng mo  t dành 

hiê  ú đà y bĩ  à n là  Con Người. 

Dành hiê  ú ''Con Ngứờ i'' co  y  nghĩ à gĩ ? Tà i sào Chú à là i 

tứ  xứng mĩ nh nhứ và  y? Thêo sứ  già ng già i cú à J. Ràtzin-

gêr (Đứ c Bê nê đĩ cto  XVI) trong sà ch «Jê sús dê Nàzàrêth» 

cú à ngà i, chú ng tà đúờ c biê t: 

Và o thờ i Chú à, dành xứng "Con Ngứờ i" kho ng thà y co  

mo  t nời nà o, ngoà i trứ  trong Sà ch Đàniên (chg 7, 2-14) 

tứờ ng thúà  t là i mo  t thi  kiê n phà c ho à li ch sứ  hoà n vú , 

trong đo , Đàniên thà y co  bốn con thú và «Một Con 

Người » (ụn fils d'hộmmê). [«Ban đêm, trong một thị 

kiến, tôi đang mải nhìn thì kìa:.. bốn con thú lớn từ biển 

lên, mỗi con mỗi khác...Tôi đang nhìn thì thấy đặt những 

chiếc ngai và một Đấng Lão Thành an toạ... tôi mải nhìn 

thì kìa: có ai như Một Con Người đang ngự giá mây 

trời mà đến...Đấng Lão Thành trao cho Người quyền 

thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi 

dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người. 

Quyền thống trị của Người là quyền vĩnh cửu, không bao 

giờ mai một.."» ] 

Bốn con thú biê ụ thi  chộ mộ  t qụyê n hặ nh đặ  t nê n 

tà ng trê n bà o lứ c, mo  t qúyê n hà nh thú  tĩ nh.. [...] Hĩ nh 

à nh "Một Con Người" ngứ  giặ  mặ y trớ i mặ  đê n tiê n bặ ộ 

mo  t vứờng triê ú túyê  t đo i mờ i, mo  t vứờng triê ú "nhà n 

bà n". [...] Nhứ thê , Mo  t Con Ngứờ i (trong sà ch Đàniên) 

kho ng biê ú tứờ ng mo  t khúo n mà  t cà  nhà n, nhứng biê ú 

thi  mo  t vứờng triê ú trong đo  thê  giờ i sê  đà t đê n mú c 

đí ch cụ ã nó . 

Chú à Giê sú rà o khà p đà t nứờ c loàn bà o Triê ú đà i 

Thiê n Chú à, loàn bà o triê ú đà i Thiê n Chú à ''đang ở 

giữa các ông''. Nộ i cặ ch khặ c, lặ  qụyê n thộ ng tri  cụ ặ 

Thiê n Chú à đàng hiê  n thứ c bà ng sứ  hiê  n diê  n cú à Chú à 

Giê sú. Chú à đà  màng đê n qúyê n tho ng tri  cú à Thiê n 

Chú à, chĩ nh vĩ  và  y, mà  cà c tà  thà n, qúy  dứ  đê ú bi  đúo i 

kho i trúờ c mà  t Ngứờ i. Chú à so sà nh nứờ c trờ i vờ i viê n 

ngo c qú y, nhứng viê n ngo c qúy  à y, nứờ c trờ i à y chĩ nh là  

Chú à. 

Biê ú thứ c trong sà ch Đàniên (Cứ ú Uờ c) là  Một Con 

Người (ụn fils d'hộmmê), cộ n Chụ ặ Giê sụ, Ngứớ i tứ  

xứng mĩ nh là  Con Người (lê fils dê l'hộmmê), dặnh hiê  ụ 

cà  biê  t à y, kho ng thà y co  trong thờ i đà i cú à Chú à, dà n 

mà nh sứ  mà c khà i hoà n toà n mờ i là  cú à Ngứờ i. Thêo J. 

Ràtzingêr, vờ i dành xứng Con Ngứờ i, Chú à Kito -Giê sú 

múo n mà c khà i nhứ ng điê ú hoà n toà n mờ i là  nhứ sàú: 

a) Chúa xác nhận Người là Thiên Chúa. 

Trong nhứ ng trúờ ng hờ p Chú à dú ng đê n dành hiê  ú 

à y, Ngứờ i đê ú co  y  xà c nhà  n, cà ch nà y hoà  c cà ch khà c, 

Người là Thiên Chúa. Nhứ khi Chụ ặ nộ i: «Con Người 

làm chủ luôn cả ngày Shabbat » (Mc 2, 27-28 ; Mt 12, 

8 ; Lc 6, 5.) Ngứớ i nộ i nhứ thê  trộng lụ c Ngứớ i lặ m viê  c 

và o ngà y Shàbbàt, nhứ ng co ng viê  c mà  chĩ  Thiê n Chú à 

mờ i co  thê  là m: thà to  i, hà nh xứ  sứ  phà n xê t, và  bàn cho 

sứ  so ng hày chứ à là nh. Chú à Giê sú tứ  cho mĩ nh đo ng 

hà ng vờ i Thiê n Chú à, và  ngứờ i Dothà i đà  hiê ú đú ng nhứ 

và  y. 

Nhứ khi Chú à no i: « hai điều, một là bảo: ''Con đã 

đuợc tha tội rồi'', hai là bảo: ''Đứng dậy mà đi'', điều 

nào dễ hơn? Vậy, để các ông biết: ở duới đất này, 

Con Người có quyền tha tội - bấy giờ Đức Giê-su bảo 

người bại liệt: "Đứng dậy, vác giuờng đi về nhà! " 

Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà.» 

Mo  t là n khà c, Chú à no i: "Thầy nói cho anh em biết: 

phàm ai tuyên bố nhận Thầy truớc mặt thiên hạ, thì 

Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy truớc 

mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy 

truớc mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối truớc mặt các 

thiên thần của Thiên Chúa." (Lc 12, 8-9) Trộng lặ n 

nà y, Chú à Giê sú tứ  cho mĩ nh là  Đà ng Phà n xê t trong 

tứong lài, và  là i Đà ng Phà n xê t trong tứờng lài, là i chĩ nh 

là  Thiê n Chú à. 

Không phải Giáo Hội đã  phã t minh rã đê  gó i Chụ ã 

Giê sú nhứ và  y, nhứng chĩ nh Chú à đà  tứ  xứng nhứ và  y 

và  cà c ngứờ i Dothà i đê ú hiê ú à n y  cú à Chú à, nhứng ho  

kho ng tiê p nhà  n Ngứờ i vĩ  Ngứờ i hoà n toà n vúờ t qúà  tà t 

cà  nhứ ng gĩ  ngứờ i Dothà i co  thê  hiê ú đúờ c vê  nhứ ng lờ i 

cà c tiê n tri loàn bà o vê  Đà ng cứ ú đo  . 

Cú ng vờ i dành xứng nà y, Chú à loàn bà o là  Ngứờ i sê  là i 

đê n, sãụ khi chi ụ thương khó  vã  cã i chê t : «Vì ánh chớp 

chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương 

trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy 

trong ngày của Người. Nhưng truớc đó, Người phải 

chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.» (Lc 17, 

24-25) 

Cú ng chĩ nh vĩ  dành xứng "Con Ngứờ i" mà  Chú à bi  kê t 

à n là  phà m thúờ ng. Khi bi  điê  ú rà trúờ c Thúờ ng Ho  i 

Đó ng, vi  thụơ ng tê  nó i vơ i Ngươ i: «"Nhã n dãnh Thiê n 

Chú à hà ng so ng, to i trúyê n cho o ng phà i no i cho chú ng 

to i biê t: o ng co  phà i là  Đà ng Kito  Con Thiê n Chú à 



 

 

4 bản tin cursillo  207 

kho ng? " Đứ c Giê -sú trà  lờ i: 

"Chính ngài vừa nói. Hơn nữa, 

tôi nói cho các ông hay: từ nay, 

các ông sẽ thấy Con Người ngự 

bên hữu Đấng Toàn Năng và 

ngự giá mây trời mà đến."Bặ y 

giờ  vi  thúờ ng tê  liê n xê  à o mĩ nh 

rà và  no i: "Hà n no i phà m 

thúờ ng! Chú ng tà cà n gĩ  nhà n 

chứ ng nứ à? Đà y, qúy  vi  vứ à 

nghê hà n no i phà m đê n Thiê n 

Chú à, qúy  vi  nghĩ  sào? " Ho  liê n 

đã p: "Hã n đã ng chê t! "» (Mt 26, 

63-66) 

b) Chúa sẽ biến đổi chúng ta 

thành nhân loại mới. 

J. Ràtzingêr già ng già i tiê p: Sự 

kiện Phục Sinh làm tỏ hiện 

Chúa Giêsu là Adam mới (1 Cộ 

15). Cộn Ngứớ i "khộ ng chì  đớn 

già n là  mo  t, nhứng tứ  tà t cà  

chú ng tà cú ng vờ i Ngứờ i, Ngứờ i 

đã  lã m chó nê n «chỉ là một» : 

Ngứờ i biê n đo i chú ng tà thà nh 

mo  t nhà n loà i mờ i. Nhứ Phàolo  

no i : «Không còn chuyện phân 

biệt Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay 

tự do, đàn ông hay đàn bà; nhưng 

tất cả anh em chỉ là một trong 

Đức Kitô.» (Gl 3, 28). 

c) Danh xưng "Con Người" 

còn chỉ định cách đặc biệt Mẹ 

Thánh Người.  

Nhà n loà i mờ i phà i co  mo  t 

ngứờ i Mê , chĩ nh là  Đứ c Màrià, 

Evà mờ i. [Thà  t và  y, Evà co  nghĩ à 

là  « mê  cú à hê t thà y chú ng 

sinh » (St 3, 20). Đứ c Mê  là  Mê  

cú à Chú à Kito -Giê sú, và  y là  Mê  

cú à tà t cà  nhứ ng ngứờ i đứờ c 

so ng đờ i so ng mờ i trong Chú à 

Kito -Giê sú. Và  chĩ nh Evà mờ i, là  

Đư c Mê  sê  hóã n tã t cã ch hóã n 

hà o hờn lờ i hứ à cú à Evà cú , là  

mê  cú à hê t thà y chú ng sinh.] 

(còn tiếp) 

“ PALANCA ” theo tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “cái đòn bẩy”. Đòn 

bẩy là một dụng cụ thô sơ, nhưng rất hữu ích. Người xưa đã nghĩ ra đòn 

bẩy để nâng, bẩy một vật nặng, thay thế cho sức người. Trong ngôn ngữ 

phong phú của chúng ta, danh từ “BÓ HOA THIÊNG”, cũng mang một 

ý nghĩa như chữ “PALANCA”.  

Như vậy, chữ PALANCA đem áp dụng cho Phong trào Cursillo mang 

một ý nghĩa rất cao đẹp. Khóa Cursillo và các sinh hoạt PT của chúng ta 

được hàng ngàn, hàng vạn chiếc đòn bẩy, từ khắp mọi phương trời bẩy 

lên, nâng lên để mọi người chúng ta tiến tới, vươn lên và kết hợp mật 

thiết với Chúa Kitô. 

Một trong bốn yếu tố làm cho Khóa Cursillo & các sinh hoạt PT thành 

công là ƠN CHÚA. Muốn có Ơn Chúa, phải cầu nguyện. Cầu nguyện 

không chỉ có nghĩa là ngồi đọc kinh. Cầu nguyện diễn ra dưới nhiều 

hình thức như : tham dự Thánh Lễ, rước mình Thánh Chúa, đi đàng 

Thánh Giá, lần chuỗi Mân Côi, suy niệm Thánh Kinh, viếng Thánh Thể, 

làm những việc hy sinh, hãm mình, thi hành các công tác bác ái, nói lời 

đạo đức, giảm bớt những đam mê, từ bỏ những thói hư tật xấu, như tính 

nóng nảy, tính lười biếng, tính kiêu ngạo v.v... Tóm lại, tất cả những 

hành vi đạo đức, những cử chỉ hãm mình nếu làm với ý cầu nguyện cho 

PT Cursillo, thì đó là một Palanca, một Bó Hoa Thiêng tuyệt vời. 

Trong PT Cursillo, cầu nguyện hay “Palanca” phải là một khí cụ trợ 

giúp trong mọi giai đoạn của Phong Trào : Tiền Cursillo, Khóa Cursillo, 

Hậu Cursillo, Ultreya, Hội Nhóm, và trong mọi sinh hoạt Cursillo. Sách  

Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo (TTNT) xác tín ân sủng là 

nguyên tắc và là nền tảng của Phong Trào chúng ta và xem Palanca là 

một trong những yếu tố của Sách Lược Cursillo, được biết đến như là 

Mầu Nhiệm Palanca. “ Mỗi khi nói đến hoán cải, nói đến thăng tiến cá 

nhân Kitô hữu, hay nói đến Kitô-hóa môi trường, thì như là bước căn 

bản đầu tiên trong cố gắng của con người, chúng ta cũng không thể nào 

không trông cậy vào sự trợ giúp của ân sủng Thiên Chúa. Ân sủng mà 

chúng ta phải van nài bằng lời cầu nguyện có một sức mạnh vạn năng, 

với lòng khiêm cung, niềm xác tín và kiên trì ”. (TTNT #180). “ Mọi giây 

phút trong Khóa Cursillo phải được đánh dấu bằng sự hiệp thông sâu xa 

với Thiên Chúa, do cầu nguyện, hy sinh hãm mình, lãnh nhận các phép 

Bí Tích và suy niệm Lời Chúa” (TTNT #237). “Cầu nguyện và hy sinh 

nhân danh Khóa Cursillo – mà ngôn từ chuyên môn của Phong trào gọi 

là ‘Intendencias’ hay ‘Palanca’ – đều có tính cách quyết định cho thành 

quả thiêng liêng (tâm linh) của Khóa” (TTNT #333). 

Chúng ta có thể tóm tắt sự cần thiết của Palanca trong Phong Trào của 

chúng ta với câu nói phổ thông trong PT Cursillo như sau : “ Hãy nói với 

Chúa về người ta trước khi nói với người ta về Chúa “ ■ 

PALANCA  - BÓ HOA THIÊNG 
Tài liệu Phong Trào 
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Ngày 14.02.2016, còn bầu khí Tết. Nhiều hội đoàn, 

các nơi thay phiên vui Tết. Như hôm nay là ngày 

‘‘Tình Thắm Duyên Xuân’’. Nhưng THL nhận thức 

rằng : người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh. (Lc 4, 4. 

Phúc Âm Chúa nhật I Mùa Chay, C). Nên các anh chị có 

mặt gần đủ, để trao đổi về : Vai trò người bảo trợ, tài 

liệu Phong trào. Và khi yêu Chúa thật chúng ta tìm ra giờ 

cầu nguyện, huấn dụ của Đức Phanxicô, 26.8. 2015 

Vai Trò người bảo trợ 

Nhận xét và đóng góp ý kiến chung, cho rằng người 

bảo trợ ‘‘ chưa biết gì về người mình bảo trợ’’. Chưa 

đồng hành với ‘‘đứa con tinh thần’’. Có cần hai bên ‘‘ 

biết trước nhau’’ khi đứng ra bảo trợ, hay không ? Và 

sau khi học khóa ba ngày, hai bên không còn liên lạc 

nhau nữa. Hiện nay ‘‘người bảo trợ’’ chỉ có tên trong 

đơn ghi tên học. Sau đó, hai bên ít liên lạc. 

Tìm giờ cầu nguyện 

Một thành viên THL trong khi đọc bản văn của 

ĐGH đã tìm thấy 22 cách thức, tư thế, nội dung cho 

cầu nguyện. Như thế, chứng tỏ giờ họp hàng tháng 

của THL rất tích cực.  

Cầu nguyện bất cứ lúc nào và dễ dàng. 

Đức Giáo Hoàng giải thích, cho lời than phiền thông 

thường đơn sơ : muốn cầu nguyện, nhưng thiếu giờ. Ai 

nói như vậy là thành thực. Vì không tìm ra lời cầu 

nguyện là mất bình an. Nếu định nghĩa cầu nguyện là 

như ‘‘vặn nút cho có dòng điện’’. Giống vậy, đối với 

Chúa, liên hệ gặp Ngài qua tâm tình sẵn có. Nên bao 

giờ cũng có thể bắt liên lạc với Chúa, bất cứ sáng 

đêm. Vì đối với Chúa ‘‘hôm qua hôm nay là một’’. 

Một khi đã biết, thì bất cứ lúc nào, giờ nào cũng có 

thể ‘‘liên lạc’’, tức cầu nguyện với Chúa. Như ĐHY 

Nguyễn Văn Thuận đã thưa với Chúa lúc bị tù : 

- Giêsu, có con đây, Phanxicô. 

Tôi cảm thấy như Chúa Giêsu trả lời : 

-Thuận ơi, có Giêsu đây.  

Tôi vui vẻ bình an (ĐHY Ph. X.Nguyễn Văn Thuận 

qua tự thuật. t.84) 

ĐHY viết tại trại Cây Vông, Nha Trang : Trong một 

đêm, một tia sáng đến với tôi : con hãy bắt chước Phaolô. 

Khi Ngài ở tù, không hoạt động tông đồ được, Ngài đã viết 

thư cho các giáo đoàn. Đơn giản vậy mà con tìm đâu xa ...Và 

ĐHY bắt đầu viết ‘Đường Hy Vọng’’ (Sđd. tr.89) 

Linh mục nhạc sư Kim Long, đã sáng tác khoảng 3.500 

bản thánh ca, qua cuộc phỏng vấn tại nhà riêng, Saigon, 

18.2.1916, cho biết một bài thánh ca là một lời cầu nguyện. 

Cầu nguyện tới hai lần : lần thứ nhất, tác giả cầu nguyện để 

viết ra. Lần thứ hai là lời cầu của người hát. Cha luôn tận tụy 

để lời nguyện cầu được trọn vẹn. Cha khẳng định, viết 

thánh ca không vì để lại tác phẩm lưu danh, phô trương tài 

năng, mà viết và hát thánh ca là cầu nguyện với Chúa. Vì 

Chúa, Giáo Hội và cộng đoàn. (Vietcatholic New.19.2.2016).  

Như lời cầu nguyện cha đã viết ‘‘Con hân hoan’’, khi cha 

sáng tác lúc 17 tuổi, tuổi trẻ đầy nhựa sống và lôi cuốn : 

 Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa 

 Chúa là hoan lạc tuổi xanh con 

 Con nâng muôn phím tơ ngợi khen Chúa 

 Tiếng lòng rung nhịp với muôn tâm hồn.  

Nội dung lời cầu nguyện 

Ngày thứ ba, 16.2.2016, trong chuyến công du Mễ Tây 

Cơ, Đức Phanxico dâng lễ với các linh mục, tu sỹ tại sân 

vận động Venustiano Carranza. ĐGH nói về cầu nguyện. 

Có một ngạn ngữ : Hãy cho tôi biết bạn cầu nguyện ra sao. 

Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn sống thế nào. Hãy cho tôi biết bạn 

sống thế nào. Tôi sẽ cho bạn cầu nguyện ra sao. Vì khi chỉ cho 

tôi thấy bạn cầu nguyện ra sao, tôi sẽ học được cách tìm thấy 

Thiên Chúa mà bạn ôm ấp, kính thờ. 

Thánh Maria Faustina Kowalska ghi trong nhật ký : Nhờ 

cầu nguyện chúng ta đủ sức chiến đấu. Trong mọi hoàn cảnh, 

chúng ta hãy luôn gắng cầu nguyện. Ai có tâm hồn xinh đẹp 

cũng phải cầu nguyện để khỏi mất xinh đẹp trong tâm hồn. Ai 

cố gắng sống đời trong trắng cũng phải cầu nguyện để tâm hồn 

luôn trong sạch. Ai đã hoán cải cần cầu nguyện để khỏi sa ngã 

trở lại. Ai đang đắm chìm trong tội lỗi càng cần cầu nguyện, để 

có sức chỗi dậy. 

Hiệu quả của cầu nguyện 

Kết quả cầu nguyện có rất nhiều, đây xin ghi vài ba 

trường hợp  

1. Chiều 24.12 .1968, hai sinh viên y khoa, cùng 20 tuổi, 1 

Tin Lành, 1 công giáo, từ Zurich, Thụy Sỹ viếng Fatima. 

Anh Tin Lành qua tạ ơn Đức Mẹ vừa qua cơn bệnh ngặt 

nghèo mà y khoa không cắt nghĩa nổi.  22g30 hai người 

đến công trường rộng, gió lạnh, vắng người. Trong nhà 
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nguyện nơi Đức Mẹ hiện ra có khoảng vài chục nguời 

đang đọc kinh. Hai anh mải mê ngắm nhìn Đức Mẹ, 

thì một phụ nữ trẻ bước vào, bồng đứa trẻ, đầu và mặt 

che kín. Tỏ vẻ đau khổ, đến trước Đức Mẹ, nâng lên, 

hạ xuống, dâng đứa con lên cho Đức Mẹ, nước mắt 

chan hòa, bà mẹ trẻ lâm râm, khấn. Người có mặt tỏ 

vẻ cảm thông. Một bà ghé hỏi xem tình trạng đứa nhỏ. 

Bà mẹ trẻ lật khăn che mặt đứa con. Trời ơi, con nhỏ 

mặt nhẵn nhụi, không mắt, chỉ có mũi và miệng. Bà 

mẹ trẻ thều thào : Lạy Mẹ, xin Mẹ thương con nhỏ tội 

nghiệp. Xưa Mẹ sinh Chúa Hài Đồng, Mẹ sung sướng ẵm 

vào lòng, nhìn đứa con như vàng ngọc. Còn con và con nhỏ 

này. Đau khổ biết bao. Con gửi gắm cho Mẹ. Đừng để nó 

đui mù suốt đời. Bà rút chuỗi ra lần hạt.  

Trong nhà nguyện chìm trong yên lặng. Có người 

chùi nước mắt. Một bà nói : chúng ta cùng lần một 

chuỗi cầu cho mẹ con bà này. Đọc kinh nửa mùa, 

khoảng 1 giờ sáng, 25.12.1967, con nhỏ dẫy dụa… rên, 

khóc. Bà mẹ lật tấm khăn bịt đầu, há miệng ớ tiếng 

lớn, đầy kinh ngạc. Mọi người xúm quanh mẹ con. Thì 

kìa, ngay dưới trán con nhỏ xuất hiện hai lỗ nhỏ xíu, 

hai đường nứt ra, kéo dài ra hai tai. Rồi hai mắt hiện 

ra. Đứa bé ngỡ ngàng nhìn má. Mọi người, như tạo 

vật từ trời xuống, reo hò, mừng rỡ quên cả đọc kinh. 

Chứng kiến tận mắt, cảm xúc vô cùng, trở về Zurich, 

hai sinh viên khước từ mọi sự, qua nam Mỹ giúp 

truyền giáo trong nhà thương cùi. Anh Tin Lành gia 

nhập Công Giáo. Hai sinh viên xin dấu tên. (sr. Minh 

Nguyệt, Vietcatholic. 1.2016) 

2. Đức Phanxicô kể, khi còn làm việc bên quê nhà, có 

cụ già, thâu đêm cầu nguyện cho đứa cháu đau nặng. 

Đến sáng đứa cháu khỏe hẳn lại. 

Kinh nghiệm của Mẹ Terexa Calcutta, khi khuyên :  

Thành quả của thinh lặng là cầu nguyện    

Thành quả của cầu nguyện là đức tin 

Thành quả của đức tin là tình yêu 

Thành quả của tình yêu là phục vụ 

Thành quả của phục vụ là bình an. 

Mùa Chay, dành thời giờ thinh lặng cầu nguyện : vào 

phòng, đóng cửa, (x. Mt 6,6). Mẹ Teresa nói : Chúng ta 

không tìm gặp Chúa trong ồn ào. Chúa là bạn thầm 

lặng. Thinh lặng để nhìn chính mình. Lắng nghe tiếng 

Chúa, đắm mình trong tình yêu Chúa.  

  Ngày 5.2.2016, tại Roma, ĐGH Phanxicô đã gặp 

80.000 thành viên nhóm cầu nguyện thế giới do Thánh 

Pio lập (năm 1940), họp lần thứ 3, Ngài nói : Thánh 

Pio là người phục vụ Lòng Thương Xót và tông đồ của lắng 

nghe. 

Nhóm này đang điều hành ‘’nhà xoa dịu đau 

khổ’’ (Casa del sollievo della Sofferenza lập 5.5.1956), 

như nhà thương, tại Roma, mở cách nay 60 năm.  ĐGH 

gọi thành viên hội cầu nguyện là vườn ươm cây đức tin và 

tổ ấm tình yêu. 

Được biết, ngày 5.2.2016, khuôn khổ năm Lòng 

Thương Xót Chúa, Giáo Hội cho nghênh đón hài cốt hai 

thánh Pio và Leopoldo Mandic, theo con đường hành 

hương về đền thờ Thánh Phêrô, là hai vị thánh thời đại 

của Lòng Thương Xót Chúa. Từ ngày ấy đến nay, có hơn 

nửa triệu lượt người kính viếng Hai Thánh. 

 Cầu nguyện là nhịp thở của người Kitô hữu. Vì tất cả 

ơn thánh Chúa ban đều do cầu nguyện.  

Chúa chẳng xin ta :  

Tất cả hãy đến với Ta. Hỡi những ai khó nhọc và gánh 

nặng. Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho 

Khi gặp khó khăn hãy thưa :  

Lạy Cha, nếu có thể xin cất chén đắng này, nhưng đừng 

theo ý con, mà theo ý Cha (Mt 12, 39) 

Khi bất cứ ai gây khó khăn cho mình, cầu xin : 

Lạy Cha, xin tha cho họ,  vì họ không biết việc họ làm (Lc 

23,24)  

Đến giờ sau hết :  

Lạy cha, Con xin phó thác linh hồn trong tay Cha (Lc 23, 

46) 

Chớ gì chúng ta luôn cầu nguyện như Chúa mong 

muốn : 

Anh em hãy tỉnh thức, và cầu nguyện để khỏi sa chước 

cám dỗ. 

THL  ▲ 
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Đức Giêsu đến, Ngài mạc khải 

cho chúng ta biết tình yêu bao la 

của Thiên Chúa giầu lòng thương xót. 

Thiên Chúa đã yêu nhân loại đến cùng. 

Tình yêu ấy đã được Thiên Chúa tỏ hiện 

từ ngàn đời. Nhưng qua Đức Giêsu, mạc 

khải về tình yêu ấy trở nên rõ ràng và trọn vẹn. 

Đức Giêsu đến như một ngọn lửa mới. Ngọn lửa 

ấy thắp sáng nhân loại, dẫn đưa nhân loại vượt 

thoát khỏi bóng đêm của tội lỗi. Ngài dẫn đưa 

nhân loại đi đến chiến thắng vĩ đại, chiến thắng 

cái chết của tử thần. Mỗi người đều được Thiên 

Chúa mời gọi sống niềm vui phục sinh và trở 

thành chứng nhân cho Tin Mừng bằng chính đời 

sống của mình. Chúa Phục sinh luôn đồng hành 

với mỗi chúng ta trên mọi nẻo đường. 

Bao năm đã trôi qua từ ngày tôi trở thành cursilis-

ta với biết bao thăng trầm, biến cố xảy ra trong 

cuộc đời, sau những khổ đau, với sự bất lực, 

những giằng xé trong tâm can… Với tôi mỗi ngày 

là cả một quá trình biến đổi lớn lao, là ơn huệ 

thiêng liêng mà Chúa đặc biệt ưu ái dành cho tôi 

kể từ ngày tôi  đến tham dự khóa 3 ngày Cursillo 

và được học nhận biết, cảm nếm Tình Yêu của 

Ngài. 

Sức mạnh của Thiên Chúa biểu lộ trong sự yêu 

thương. Vì yêu thương nên Chúa đã xuống thế 

làm người và đã chết cho nhân loại. Vì yêu 

thương nên Thiên Chúa đã sống và chết cho tình 

yêu để dạy cho chúng ta bài học yêu thương tha 

nhân. Đạo của chúng ta là Đạo yêu thương như 

thánh Gioan nói : “Thiên Chúa là Tình Yêu". 

Thương yêu tha nhân chính là nhịp cầu của lòng 

thương xót, là phương thuốc chữa lành những vết 

thương trong tương quan với nhau. Thương yêu 

tha nhân là sống chan hòa với nhau. Thương yêu 

tha nhân là sẵn sàng tha thứ cho những ai xúc 

phạm đến mình là biết bỏ qua và làm hòa, tha thứ 

cho anh em trong gia đình, ngoài cộng đoàn. 

Thương yêu tha nhân là không phê bình chỉ trích 

và luôn nghĩ tốt cho người khác. 

Chúa đã rèn dũa tôi từ những điều  rất đỗi bình 

thường của cuộc sống, đã tôi luyện tôi qua những 

biến cố thăng trầm. Để rồi từ những biến cố ấy, 

tôi được sống là người biết yêu thương nhiều 

hơn. Và tôi đã bắt đầu nhận ra tình yêu của một 

người trưởng thành, là không còn sống 

theo cảm xúc với những hờn dỗi, buồn 

vui bất chợt. Tình yêu của một người 

trưởng thành không thích bày tỏ qua lời nói 

đầu môi, trong không gian chật hẹp của cái tôi 

riêng tư một mình. Khi tôi đã dám mở lòng mình 

ra với Chúa và với các bạn đồng hành, tôi học được 

rằng  đã đến lúc để tình yêu của mình lớn lên, trầm 

lắng và sâu sắc hơn. “Tình yêu của một người lớn, là 

đôi khi chỉ cần thinh lặng nhìn nhau cũng đủ hiểu“. 

Trong tuần thánh, khi nhìn lên Thập Giá, tôi cảm nhận 

cái chết đau thương của Đức Giêsu Kitô, và nhờ ơn 

của Chúa Thánh Thần, tôi mới có thể cảm nghiệm, 

mới biết và nhìn nhận lại được những biến cố của 

mình với một tinh thần mới. Trên Thập Giá Đức Giêsu 

mời tôi can đảm đứng lên sau những lần tinh thần gục 

ngã. 

Nếu tôi đã chọn theo Chúa, tôi cần tin tưởng vào tình 

thương của Ngài và xác tín tuyệt đối nơi tình thương ấy. 

Tôi có thể tìm Chúa trong mọi sự, mọi nơi, mọi người… 

Chỉ cần tôi ý thức sự hiện diện của Người trong tôi. Nếu 

tôi đã cảm nghiệm được Chúa yêu thương tôi, thì tôi cũng 

nên cố gắng học yêu thương mọi người nhiều hơn mỗi 

ngày, như Chúa vẫn hằng yêu thương tôi như vậy. Dù có 

bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần tôi tin tưởng và chia sẻ với 

Ngài, tôi sẽ không còn đơn độc trên cuộc lữ hành nơi trần 

gian… 

Sẽ cần rất nhiều thời gian để cầu nguyện và cần rất 

nhiều người bạn đồng hành sẻ chia để làm cuộc sống 

của tôi triển nở và ý nghĩa hơn. Cuộc sống tôi đang có  

không giới hạn trong nhận thức bé nhỏ ; nó được 

chung chia với anh chị em mình, để tất cả cùng được 

lớn lên trong Đức Giêsu Kitô. 

Tạ ơn Chúa đã cho con cuộc sống này, cho con được sống 

trong tình yêu thương, bao bọc, chở che của Chúa và biết 

bao người bạn cùng chung lý tưởng để dạy con trưởng 

thành hơn trong tình yêu thương của Ngài. 

Lạy Thầy Chí  Thánh ! Xin  tuôn đổ muôn Hồng Ân của 

Lòng Chúa  Thương Xót trên 2 khóa  35 và 36 trong tháng 

8/2016 sắp tới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hoạt 

động và đổi mới tâm hồn mỗi chúng con để cho chúng con 

cảm nghiệm được niềm vui phục sinh mỗi ngày khi chúng 

con dám sống như một người môn đệ đích thực. Amen 

Maria HL  ▲ 
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mứ ng vúi khi to i trờ  vê , Chú à nhĩ n 
thà y to i tứ  xà, o m to i và o lo ng, 
Chú à trà  là i cho to i tà t cà  phà m 
già  cú à mo  t ngứờ i con, đêo 
nhà n, mà  c à o mờ i, xo  già y và  
là m tiê  c à n mứ ng, to i đứờ c trờ  
là i là m con cú à Chú à, đứờ c là m 

con cú à mo  t Thiê n Chú à Qúyê n 
Nà ng to i hà  ú, o i co n hà nh phú c nà o 

bà ng, sào to i ngú thê , sào to i nờ  bo  Ngà i. 

Và  to i đà  nhành nhành « đi xứng to  i ».  

Cà c Anh Chi  Em ời, và  nhứ là  mo  t điê ú ky  diê  ú trong 
nhứ ng điê ú ky  diê  ú mà  to i đứờ c cà m nhà  n, sàú khi Ho à 
Già i vờ i Chú à xong, tĩ nh thà n hứ ú đứờ c no i là i giứ à 
Thiê n Chú à và  to i, to i cà m thà y ngứờ i là ng là ng dê  
chi ú, cà m già c hà nh phú c dà ng trà n, vúi , chĩ n chà n, tứ  
tin hờn, to i mĩ m cứờ i vờ i chĩ nh mĩ nh, và  nú  cứờ i co n 
gà n súo t búo i chiê ú trê n khúo n mà  t, to i hà nh phú c 
đươ c trơ  lã i LÀM NGƯỜI CON NGOAN CỦA CHÚA, 
đươ c só ng lã i tróng ã n sụ ng, kê t hơ p vơ i Thiê n Chụ ã 
Bà Ngo i, to i co  gà ng kho ng phà m to  i nứ à, Thà nh ho à 
bà n thà n và  nhà t là  khúyê n khĩ ch mo i ngứờ i ho à già i 
vờ i Chú à, tà  ờn chà bo  nhiê ú co ng sứ c lo i cúo n mo i 
ngứờ i co  đo  ng lứ c qúày vê  vờ i Thiê n Chú à qúà bĩ  tĩ ch 
Ho à Già i, chà nhà c nhờ  thê m mo  t điê ú, khi xứng to  i, 
nhờ  chĩ  xứng to  i cú à mĩ nh, kho ng cà n dà i do ng kê  to  i 
ngứờ i khà c, và  tà cà ng xứng to  i thĩ  tà m ho n tà cà ng 
trong sà ng, mờ  lo ng, tà m tĩ nh vúi vê  hờn.   

Tà m ho n trong sà ng sà ch to  i, to i đứờ c ờn Chú à 
Thà nh Thà n  trờ  giú p so ng thà nh thiê  n hờn đê  nhứ ng 
viê  c to i là m là  là m vĩ  lo ng mê n Chú à chứ  kho ng phà i 
là m vĩ  lê  lúà  t rà ng búo  c hày vĩ  lờ i lo  c riê ng, và  lờ i nhà n 
nhú  cúo i cú ng « Cứ  yê ú mê n Chú à Giê sú, đứ ng sờ , dú  
bà n co  phà m mo i to   i trê n đờ i. Chú à Giê sú sê  là  p lài  lờ i 
nà y cho bà n : « To  i con nhiê ú, nhứng đà  đứờ c thà, vĩ  
con yê ú mê n nhiê ú ». ( Th. Pio 5 dà ú )   

Ultrêyà là  mo n à n tinh thà n qú y bà ú mà  ngứờ i Cúrsi-
listà kho ng thê  bo  qúà, vĩ  viê t cho Tờ  Tho ng Tin nê n 
XB chĩ  to m tà t mo  t phà n nà o bà i Rollo nà y cú à chà 
tho i,  chĩ  khi ngo i đo , nghê chà, nhĩ n chà, mờ i cà m nhà  n 
HÉT đứờ c nhứ ng chà n tĩ nh, thà n khĩ , linh đà o cú à bĩ  
tĩ ch Ho à Già i tro n vê n. 

Kĩ nh chú c cà c Anh Chi  Em nhứ ng ngứờ i con ngoàn 
cú à Chú à  mú à chày so t sà ng.  

(XB ghi chép và chia sẻ * 09.03.2016)▲  

To i rà t vúi mứ ng và  hà o hứ c thàm dứ  
Ultrêyà là n nà y, vĩ  chà Linh hứờ ng đà  
cho n đê  tà i vê  bĩ  tĩ ch Ho à Già i, vĩ  to i 
biê t co n ĩ t vê  ‘phà m to  i’ và  ‘đi xứng 
to  i’ nê n chà m chú  là ng nghê.  

Thà ng giê ng là  thà ng là nh nhà t 
trong nà m, nhĩ n qúành đê m đà ú 
ngứờ i chĩ  co  dứờ i 30 cúrsilistàs. To i 
thà m nghĩ , úo ng qúà , đê  tà i nà y rà t hày và  
chà Lứú đà  bo  co ng sứ c soà n bà i húà n đứ c rà t ky . Vĩ  
thê , to i qúyê t chĩ  phà i ghi là i nhứng mà i ho m này to i 
mờ i là m siê ng to m tà t là i nhứ ng gĩ  chà  già i thĩ ch vê  bĩ  
tĩ ch Ho à Già i cho cà c ành chi  êm và ng mà  t cú ng đứờ c 
ho c biê t . 

Chà cho n bà i thêo dú  ngo n Ngứờ i chà nhà n hà  ú ( Lúcà 
15,1-32 ) đê  nộ i vê  Lộ ng Thứớng Xộ t Chụ ặ vặ  bì  tì ch 
Ho à Già i. Bà i Ngứờ i chà nhà n hà  ú to i nghê đê n hờn 
trà m là n, nhứng chứà là n nà o to i nghê chà nà o già ng 
hày nhứ thê , hày co  lê  to i đà  « chĩ n mú i », đà   « trứờ ng 
thà nh », hờn, nê n khi nghê chà phà n tĩ ch tứ ng nhà n và  t, 
to i hĩ nh dúng nhứ mĩ nh trong cà ú chúyê  n, chà no i hà y 
tứờ ng tứờ ng, co  khi mĩ nh là  ngứờ i êm, co  khi mĩ nh là  
ngứờ i ành cà  đo i xứ  vờ i Chú à, to i chờ t súy nghĩ , đú ng 
và  y, to i co  lú c là  ngứờ i con hoàng đà ng, to i so ng hoàng 
phĩ  thờ i giờ , sứ c khoê , tiê n bà c, tà i nà ng cú à to i và o 
nhứ ng viê  c kho ng co  ĩ ch lờ i, to i đà  lo i phà m vờ i tĩ nh 
yê ú Chú à dà nh cho to i, co  lú c to i so ng nhứ ngứờ i ành 
cà , to i là m viê  c cho Chú à nhứ mo  t ngứờ i là m co ng, to i 
đó i hó i tiê n lương hóã  c lã m viê  c chó Chụ ã chí  ví  móng 
đươ c lơ i í ch chó bã n thã n, tó i gãnh ti  khi thã y như ng 
ngứờ i êm đứờ c Chú à thứờng hờn, đứờ c gio i giàng, so ng 
già ú co  hờn… trong khi ngứờ i chà nhà n hà  ú đo i xứ  rà t 
trà n tro ng ngứờ i con, Chú à cho to i mo  t cho  đứ ng cào 
tro ng, « tà t cà  cú à chà là  cú à con », mà  to i thĩ  kho ng 
biê t. 

Chà hứờ ng dà n tiê p. « Cứ  hà nh bĩ  tĩ ch Ho à Già i co  
nghĩ à là  đứờ c o m à p trong mo  t vo ng tày à m à p : là  vo ng 
tày cú à lo ng thứờng xo t vo  cú ng cú à Chú à Chà… mo i khi 
chú ng tà xứng to  i, Thiê n Chú à cú ng o m chú ng tà, Thiê n 
Chú à cú ng à n mứ ng ! »  (ĐTC Phànxico ). 

Khi phà m to  i tro ng là  to i tứ  đo ng cứ à tà m ho n là i 
kho ng co n múo n nhà  n à n sú ng cú à Thiê n Chú à nứ à, to i 
cà t đi mo i liê n hê   vờ i Chú à và  hà  ú qúà  là  to i so ng ĩ ch ky , 
ghên ti , bà o lứ c, qúyê n hà nh, bi nh hoà n vĩ  mà qúy  lúo n 
múo n chiê m đoà t con ngứờ i.  

Khi ngứờ i con biê t ho i lo i, đứ ng lê n, qúày trờ  vê , xin 
lo i chà, Chú à và n đứ ng đờ i to i tứ ng giờ  tứ ng phú t, Chú à 
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khúo n mà  t cú à Thiê n Chú à, mờ  đà ú To ng 
chiê ú ĐGH viê t « Chú à Giê sú Kito  là  khúo n 
mà  t cú à lo ng thứờng xo t Chú à Chà », và  
phà n lờ n no  i dúng cú à To ng chiê ú đà  
dà nh cho chú  đê  nà y. Túy nhiê n, đo  cú ng 
co  thê  là  khúo n mà  t cú à Già o ho  i và  cú à 
cà c Kito -hứ ú,  vĩ  « Lo ng Thứờng Xo t là  
nê n tà ng cú à đờ i so ng Già o ho  i » và  « Hiê n 
thê  cú à Chú à Kito  phà i rà  p khúo n hà nh vi 
cú à mĩ nh nhứ Con Thiê n Chú à », tứờng 
tứ , Ngà i viê t « Nhứ Chà đà y lo ng thứờng 
xo t, chú ng tà cú ng đứờ c mờ i go i đê  xo t 
thứờng nhàú », lo ng thứờng xo t trờ  thà nh 

mo  t tiê ú chúà n đê  xà c thứ c ài là  con 
cà i thà  t sứ  cú à Chú à, và  co n rà t 
nhiê ú cà ú khà c liê n hê   tờ i Già o 
ho  i và  chú ng tà. 

Hĩ nh à nh logo Nà m Thà nh cú ng thà  t 
túyê  t vờ i. Nhà  thờ  Già o xứ  nời to i ờ  co  trêo bê n cà nh 
bà n thờ  mo  t bứ c logo lờ n. Thĩ nh thoà ng to i đứ ng 
chiê m ngà m trứờ c bứ c ho à, lo ng bo i ho i xú c đo  ng. 
Con ngứờ i bo  Chú à, đi là m đứờ ng là c lo i. Chú à Giê sú 
Kito  bi  con ngứờ i đo ng đinh, trê n chà n và  tày co n 
màng thứờng tĩ ch, nhứng Ngà i đi tĩ m con ngứờ i và  
và c trê n vài, bứờ c thà p bứờ c cào và c trờ  vê . Hài 
khúo n mà  t cú à Chú à và  cú à con ngứờ i gio ng hê  t nhàú, 
Thiê n Chú à đà  trờ  nê n gio ng con ngứờ i và  con ngứờ i 
màng hĩ nh à nh Thiê n Chú à. Hĩ nh vê  Chú à và  con 
ngứờ i co  chúng mo  t con mà t, nhứ là  bo n mà t nhĩ n 
nhàú kho ng rờ i. Hà ng chứ  « Thứờng Xo t Nhứ Chú à 
Chà » trê n bứ c ho à là  phứờng chà m cú à Nà m Thà nh, 
chứ  « nhứ » kê ú go i to i phà i so ng thứờng xo t vờ i thà 
nhà n.  

Nà m Thà nh cú ng bào go m viê  c bàn cà c à n xà . A n xà  
lờ n nhà t là  Ơn Toà n Xà , tà đứờ c thà tro n vê n cà c hĩ nh 
phà t tạm đã ng phã i chi ụ ví  tó  i đã  phã m. Nã m Thã nh 
sê  đứờ c bê  mà c và o ngà y 20/11/2016 là  Lê  kĩ nh 
Chú à Kito  Vúà, tứ  này đê n ngà y đo , chú ng tà co n 
nhiê ú thờ i giàn đê  là nh nhà  n cà c à n xà . Thêo qúi đi nh, 
mo i ngà y đứờ c hứờ ng mo  t Ơn Toà n Xà , nê ú ho  i đú  
hài điê ú kiê  n qúàn tro ng : co  tinh thà n siê ú nhiê n và  
là m mo  t so  viê  c cú  thê . Cà c viê  c cú  thê  go m co  : Xứng 
to  i và  rứờ c lê  – Cà ú ngúyê  n thêo y  ĐGH (đo c Kinh Là  y 
Chà, Kinh Tin Kĩ nh) – Viê ng nhà  thờ  đứờ c Đứ c Già m 
Mú c chĩ  đi nh.  

To i thà y mĩ nh thà  t súng sứờ ng vĩ  co  nhiê ú cờ ho  i 
viê ng nhà  thờ  Chà nh to à Evry và  nhà  thờ  Sàcrê  Coêúr 
ờ  Pàris. Đê n đo , to i co  thê  thàm dứ  Thà nh Lê , chà ú 
Thà nh Thê , hày súy niê  m và  cà ú ngúyê  n thêo y  Đứ c 
Già o Hoà ng. To i cú ng in rà cho mĩ nh mo  t bà n To ng 
chiê ú, to i thà y cà m đo c mờ i thà m thĩ à, mờ i cà m nhà  n 
đươ c tã m ló ng cụ ã vi  chã chụng vã  ơn í ch thiê ng liê ng. 

M. Vũ ▲ 

T ĩ nh đê n này, đờ i to i đà  bứờ c qúà lờ p túo i 
đươ c cói lã  « xưã nãy hiê m », bã m đó t ngó n 
tày, to i nhà m tĩ nh đà  qúà lờ p túo i đo  nà m, 
sà ú nà m ro i, túo i đờ i nhứ và  y là  tho , 
nhứng vê  mà  t tà m linh, to i và n thà y mĩ nh 
lê t đê t phĩ à sàú. To i co  khúo n mà  t hiê n 
hiê n, mo  t và i ngứờ i gà  p to i là n đà ú tứờ ng 
là m to i là  « Chà », nhứng đo  chĩ  là  vê  bê  
ngoà i, co n đờ i so ng no  i tà m nhiê ú lú c là m 
to i bo i ro i, thứờ ng là  phà i phà n đà ú đê  
gĩ n giứ  đứ c tin. Thà  t rà, tứ  khi đê n sinh 
hoà t vờ i Phong trà o Cúrsillo, to i nhà  n thà y 
đã  khã  hơn trươ c rã t nhiê ụ, nhưng đó  
là  « mĩ nh so vờ i mĩ nh » tho i, 
chà ng dà m so sà nh vờ i ài. 

Nà m này, cà  Già o ho  i hà n hoàn 
cứ  hà nh Nà m Thà nh ngoà i thứờ ng 
Lòng Thương Xót, đươ c lóng tró ng khãi mã c ngà y 
mo ng 8 thà ng 12 nà m 2015, nhà m ngà y lê  Đứ c Mê  Vo  
Nhiê m Ngúyê n To  i. Lú c đà ú to i cú ng kho ng mà y so t 
sà ng đo n nhà  n Nà m Thà nh, nhứng và o di p Lê  Già ng 
Sinh, đứờ c đo c bà i già ng « Dà ú Chĩ  Lo ng Thứờng Xo t » 
cú à Đứ c TGM Ngo  Qúàng Kiê  t trê n  mà ng intêrnêt,  to i 
bà t đà ú chú  y  và  chờ t nghĩ  co  thê  đà y là  Nà m Thà nh 
cúo i cú ng cú à đờ i mĩ nh trê n trà n giàn, to i hà m hờ  tĩ m 
hiê ú và  thà y rà t nhiê ú tà i liê  ú trê n intêrnêt. 

Nà m Thà nh co  ngúo n go c tứ  Cứ ú Ườ c. Thêo Lúà  t 
Mo isên, ghi trong sà ch Lê vi chứờng 25 cà ú 8, qúi đi nh 
cứ  50 nà m ngứờ i tà phà i già i pho ng cà c no  lê  , phà i xo à 
nờ  và  trà  là i rúo  ng vứờ n cú ng nhứ đà t đài cho chú  cú , 
kho ng giêo kho ng gà  t lú à tứ  nhiê n mo c … nhứ và  y nà m 
thứ  nà m mứời sê  là  thờ i ky  toà n xà , đứờ c dà n Do Thà i 
mứ ng mo  t cà ch tro ng thê . Đo i vờ i Già o ho  i Co ng già o, 
Nà m Thà nh cú ng là  nà m toà n xà . Nà m Thà nh đà ú tiê n 
đươ c cư  hã nh nã m 1300, tư  đó  Giã ó hó  i qụi đi nh cư  
100 nặ m cứ  hặ nh mộ  t lặ n, nhứng sặụ độ  rụ t xụộ ng cộ n 
50, rộ i 33 vặ  25 nặ m nhứ hiê  n nặy. Cộ  hặi lộặ i : Nặ m 
Thà nh tho ng thứờ ng nhứ đà  qúi đi nh và  Nà m Thà nh 
ngoà i thứờ ng đứờ c cứ  hà nh và o mo  t di p đà  c biê  t nhứ 
Nà m Thà nh Lòng Thương Xót nặ y.  

Đơ i tó i đã  trã i qụã nã m lã n Nã m Thã nh : nã m 1950 
to i so ng tà i qúê  nhà , co n bê  nê n kho ng hiê ú gĩ , nhứng 
to i nhờ  co  thêo ngứờ i lờ n đi viê ng nhà  thờ , kho ng biê t 
co  phà i vĩ  Nà m Thà nh hày kho ng. Bà Nà m Thà nh tiê p 
thêo 1975, 1983 và  2000 cú ng chĩ  lứú là i mờ  nhà t 
trong trĩ  nhờ . Nà m này, 2016, to i tà  ờn Chú à đà  soi 
sà ng cho to i tĩ m hiê ú và  dứ  phà n tĩ ch cứ c hờn và o Nà m 
Thà nh. 

ĐGH Phãnxicó  đã  bãn hã nh Tó ng chiê ụ có ng bó  Nã m 
Thà nh ngoà i thứờ ng nà y và o ngà y 11/04/2015. Tứ à 
đê  cụ ã Tó ng chiê ụ lã  « Misêricórdiãê Vụltụs » - Khụó n 
Mà  t Xo t Thứờng – kho ng co  tứ  « Chú à » trong tứ à đê  
à y, điê ú đo  cú ng là m to i súy nghĩ . Chà c chà n đà y là  
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Thà m thoà t thoi đứà, chĩ  hờn bo n thà ng nứ à, 

Phong trà o chú ng tà sê  tiê p tú c khài mà c hài 

khoà  Tĩ nh húà n 35 (nàm) và  36 (nứ ) tà i Già o Xứ  

Viê  t Nàm PARIS.  

Nhĩ n là i hài mứời bà nà m qúà, vo ng tày no i tiê p 

cú à Phong trà o cà ng ngà y cà ng ro  ng mờ ...Trong 

vo ng tày lờ n nà y, chú ng tà co n co  Đứ c To ng Già m 

mú c Ngo  Qúàng Kiê  t, cà c Chà, cà c Tú sĩ  nàm nứ , 

cà c Thà y pho  tê  cú ng toà n thê  cà c ành chi  êm 

thứờng yê ú nhàú nhứ rúo  t thi t... 

To i co n nhờ  mà i nhứ ng ngà y đà ú tiê n khi mà  

khà i niê  m vê  Phong trà o CURSILLO co n qúà  mờ i 

mê , là  là m vờ i nhứ ng ngứờ i co ng già o Viê  t nàm 

trê n đà t Phà p và  Chà ú A ú : Nà m 1992, già đĩ nh 

to i co  xin Đứ c O ng Mài Đứ c Vinh (khi đo  Ngà i co n 

là  « Chà già m đo c Già o xứ  Viê  t nàm, Pàris ») là m 

phê p nhà  tà i ngo i nhà  cú  cú à chú ng to i tà i Mont-

màgny. Sàú nghi thứ c là m phê p nhà , mo  t bà c lờ n 

túo i (đi cú ng Chà Vinh) xin phê p Chà đứờ c co  đo i 

lờ i giờ i thiê  ú vê  Phong trà o Cúrsillo vờ i ành chi  

êm trong cà đoà n Sàrcêllês. Chà Vinh giờ i thiê  ú: 

"Đặ y lặ  bặ c Khặ n, mụộ n phặ t độ  ng Phộng trặ ộ 

Cúrsillo tà i Già o xứ  tà". Ơ  thờ i điê m đo , Đứ c O ng 

Mài Đứ c Vinh cú ng chứà co  khà i niê  m gĩ  vê  

Phong trà o Cúrsillo, Ngà i qúày qúà bê n to i 

ho i : « Anh Thiê  p co  biê t gĩ  vê  Phong trà o Cúrsillo 

kho ng ?  To i kho ng biê t Phong trà o nà y co  đứờ c 

To à Thà nh co ng nhà  n kho ng hày đà y là  mo  t cà i 

sêctê do mo  t nho m ngứờ i thà nh là  p rà... !? ». To i 

đã  trã  lơ i Ngã i : « Qụã  thư c lã  cón khó ng hê  biê t 

gĩ  vê  phong trà o nà y ! »…. 

Sàú nhứ ng ngà y đo , Phong trà o Cúrsillo ngà nh 

Viê  t nàm tà i Phà p đứờ c thà nh là  p nhứng do 

nhứ ng bà  n bi ú vê  co ng à n viê  c là m, cúo  c so ng già 

đí nh, ló chó cón cã i hó c hã nh thã nh đã t nê n tó i 

cú ng kho ng qúàn tà m mà y vê  Phong trà o Cúrsil-

lo, tà t cà  thờ i giàn đo  và o dà y do  và  kiê m thê m 

tiê n đê  núo i con. Cho đê n sàú khi chúyê n vê  nhà  

mờ i ờ  Arnoúvillê, cúo  c so ng già đĩ nh to i đứờ c 

đươ c phã n nã ó rã nh ró i nê n vơ  tó i xin đươ c thãm 

dứ  kho à tĩ nh húà n Cúrsillo 11, to  chứ c tà i Già o xứ  

Viê  t nàm -  Pàris. Sàú kho à ho c trờ  vê , "bà  xà " to i 

đã  có  nhiê ụ thãy đó i tró ng thã y: bơ t «cã n nhã n» 

vờ i cho ng con và  bờ t «no ng nà y» hờn trứờ c rà t 

nhiê ú. Nhứ ng lú c rà nh ro i, to i co  lê n intêrnêt tĩ m 

hiê ú vê  Cúrsillo và  đứờ c biê t: Phong trà o Cúrsil-

lo đứờ c thà nh là  p tứ  nà m 1949 bờ i Đứ c Chà Júàn 

Hêrvàs là  Già m mú c già o phà  n Pàlmà dê Màjorcà 

(Tặ y Bặn Nhặ), nhặ m mụ c đì ch cặnh tặ n bặ n 

thà n và  Phú c à m ho à mo i trứờ ng, trong tinh thà n 

"Đêm thặ nhặ n đê n vớ i Thiê n Chụ ặ vặ  đứặ Thiê n 

Chú à đê n vờ i thà nhà n". Vờ i phê p là  cú à Chú à 

Thà nh Thà n, Phong trà o đà  vứờ t kho i biê n giờ i 

Tà y Bàn Nhà và  làn ro  ng đê n My  chà ú và  A  chà ú. 

Ngoà i rà, to i nhà  n thứ c đứờ c rà ng đà y là  mo  t 

phong trà o liê n kê t nhứ ng ngứờ i Kito  hứ ú, dứ à 

trê n tĩ nh bà n, tĩ nh ành êm  loàn trúyê n hứ ú hiê  ú 

nhà t Lờ i Chú à trong Phú c A m, no i cà ch khà c là  

Phú c A m ho à mo i mo i trứờ ng trong xà  ho  i. Qúà  

thứ c, to i rà t múo n ghi dành thàm già Phong trà o 

nhứng nhĩ n là i bà n thà n mĩ nh thà y co n nhiê ú 

khiê m khúyê t qúà , kho ng biê t mĩ nh co  là m đê p 

Lo ng Chú à hày kho ng. Mà  t khà c, do co ng viê  c 

bo  n bê , kho ng biê t mĩ nh co  thê  là m tro n bo n 

phà  n cú à mo  t cúrsillistà hày kho ng. Đê n khi vê  

hứú, kho ng co n phà i lo co ng viê  c ờ  hà ng nhứng 

đê  giụ p đơ  cón cã i, tó i lã nh trã ch nhiê  m dã y dó  

và  đứà rứờ c cà c chà ú (no  i, ngoà i) đi ho c. « Co ng 

viê  c » tứờ ng chứ ng đờn giàn nhứng cú ng vo  

cú ng bê  bo  n vĩ  co  bo n chà ú lờ n đi ho c thĩ  mo i 

chà ú mo  t trứờ ng. Ngoà i giờ  ho c ờ  trứờ ng, cà c 

chà ú co n đi ho c nhà c, ho c thê  thào v.v... to i đê ú 

phà i đứà rứờ c… Co  mà y ngứờ i bà n trong Phong 

trà o đà  nhiê ú là n gờ i y  nhứng to i cứ   là n lứ à 

mà i…  

Cho đê n mo  t ngà y (co  lê  là  ngà y Chú à đà  đi nh), 

bà  xà  rú  đi « liê n hoàn nho m Tê rê sà» cú ng vờ i 

vờ  cho ng ành chi  bà n. Hài « bà  vờ  » đê ú là  cúrsil-

listàs co n hài « o ng cho ng » thĩ  kho ng. Đê n giứ à 

búo i, « hài bà  » đứà 2 tờ  đờn ghi dành thàm già 

khoà  Tĩ nh tà m, thê  là  hài chú ng to i chĩ  biê t « vúi 

vê  » điê n và o mà ú đờn và  … thàm già khoà  30 ! 

Đơn giã n chí  có  thê  nhưng ló ng dã  cư  thã p thó m 

hoà i : - Mĩ nh sê  phà i là m gĩ  sàú khoà  ho c ?  

Bà ngà y tĩ nh tà m tro i qúà vờ i nhứ ng à n nà n, sà m 

ho i, vờ i nhứ ng cà m nhà  n à n sú ng đứờ c Chú à 

Hai mươi ba tuổi đời và những Ngày Thứ Tư nối tiếp... 
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bàn, tà m ho n to i bo ng rà ng ngờ i mo  t niê m vúi 

kho  tà . Nhứ ng cà m nghiê  m trong khoà  3 ngà y đà  

dà n dà t  to i đứờ c gà n gú i Chú à hờn, yê ú mê n và  

chà n tĩ nh  vờ i nhứ ng ành chi  êm bà n hứ ú cú à to i 

hờn…  

Kê t thú c khoà  ho c, khi trờ  vê  cúo  c so ng đờ i 

thứờ ng và  bứờ c và o « ngà y thứ  tứ », nê p so ng 

cú à to i đà  co  nhiê ú thày đo i : thà  t thành thà n, bào 

dúng và  vo  cú ng yê ú mê n nhứ ng gĩ  Chú à đà  đêm 

là i cho to i. Ngày cà i o ng « tà y già  » hà ng xo m ờ  

bê n cà nh nhà  to i (monsiêúr Hêdoúin) là  mo  t 

ngứờ i kho  tĩ nh, lúo n càú co , nho m ngo  nhứ ng 

viê  c mĩ nh là m, to i cú ng cà m thà y dê  chi ú và  cú ng 

« đà ng yê ú » hờn. (Đà  co  là n o ng tà đi bà o cà nh 

sà t vĩ  hài con cho  nhà  to i đà  sú à… giứ à trứà hê , 

là m mà t già c ngú  cú à o ng tà !). Nhứng cú ng chĩ nh 

o ng đà  tà o cho to i mo  t niê m vúi nho nho  nhứ mo  t 

phà n thứờ ng Chú à bàn cho to i : Mo  t bứ à no , co  

mo  t chiê c xê cú à ài đo  đà  ú à n ngứ  ngày trứờ c cứ à 

gàràgê nhà  o ng. Thà y cà nh nà y, to i đà  đoà n trứờ c 

là  thê  nà o o ng hà ng xo m cú à to i cú ng sê  phonê 

bà o cho cà nh sà t đê n « cà ú » đi hoà  c nhê  hờn thĩ  

bê  ngứờ c hài cà n gà t nứờ c và  đứ ng đo , chờ  cho 

đê n khi « khó  chụ  » qụãy lã i lã  ó ng sê  rụ ã xã  chó 

mo  t trà  n nê n thà n đê  ro i… múo n đê n đà ú thĩ  

đê n !!! 

To i vo  cú ng ngờ  ngà ng, khi hài vờ  cho ng ngứờ i 

chú  xê (co  lê  vĩ  qúà  vo  i, nê n kho ng đê  y  đê n cà i 

bà ng « stàtionnêmênt intêrdit» mà  đà  vo  i và  đi 

ngày) qúày là i, o ng hà ng xo m cú à to i tứời cứờ i và  

nhê  nhà ng no i : « Là n sàú o ng bà  chú  y  nhê , to i co  

viê  c cà n phà i đi ngày mà  o ng bà  đà  ú xê chà n lo i 

rà, to i bi  trê  mà t 15 phú t ro i đo  ! ». Hài vờ  cho ng 

ngứờ i kià xin lo i ro i rĩ t trong khi o ng hà ng xo m 

và n nhê  nhà ng : « Kho ng co  gĩ  » và  nhà y mà t nhĩ n 

to i. Khi hài ngứờ i kià đi kho i, o ng Hêdoúin ghê  tài 

to i no i nho  : « Bà i ho c nà y, to i ho c đứờ c ờ  o ng 

đã y. Có  mó  t bụó i tó i mã y thã ng trươ c, tó i biê t 

o ng phà i đê n choràlê dê l’Eglisê tà  p hà t, mo  t 

chiê c xê càmionnêttê đà  ú chà n ờ  trứờ c co ng nhà  

o ng, to i đo  o ng cú ng bi  trê  giờ . Khi ngứờ i là i xê 

trờ  là i, o ng đà  kho ng lờ n tiê ng mà  chĩ  o n to n nhà c 

nhờ  ho  là n sàú đứ ng là m thê . Khi vê , to i cứ  súy 

nghĩ  mà i là  tà i sào to i cứ  phà i tứ c già  n vờ i nhứ ng 

lo i là m nho nho  cú à ngứờ i khà c, trong khi mĩ nh 

co  thê  đo i xứ  o n hoà  vờ i ho . Mo i chúyê  n ro i sê  

thành thà n qúà đi mà  mĩ nh thĩ  cú ng đà  già  ro i, 

chà ng mà y mà  sê  trờ  vê  vờ i Chú à, so ng là m sào 

cho vúi vê , hoà  nhà  vờ i mo i ngứờ i… ». (Sàú mứờ i 

mà y nà m là  hà ng xo m cú à o ng, là n đà ú tiê n to i 

mờ i đứờ c nghê o ng nhà c đê n CHU A !!!).  

Mo  t niê m vúi nhê  nhà ng trà n ngà  p tà m ho n to i : 

« Là y Chú à ! Phà i chà ng Chú à đà  "biê n" con trờ  

thà nh mo  t bà nh xê nho  bê , chà p no i vờ i nhứ ng 

bà nh xê khà c là  nhứ ng ành chi  êm thà n mê n cú à 

con hoà  đo ng cú ng bà nh xê lờ n là  Thiê n Chú à 

nhà n tứ  đê  tà i tà o mo  t xà  ho  i mờ i : Mo  t xà  ho  i 

trà n ngà  p tĩ nh yê ú thứờng khi mà  mo i chú ng con 

đê ụ đươ c só ng bã ng Cón Tim Cụ ã Chụ ã ». 

Con đứờ ng « Ngà y Thứ  Tứ » co n dà i và  vo  và n 

cho ng gài, trà c trờ  nhứng nê ú biê t mo  t tày nà m 

ành êm, mo  t tày nứờng nhờ  và o tày Chú à thĩ  bà t 

ky  kho  khà n, trờ  ngà i nà o ành chi  êm mĩ nh cú ng 

co  thê  vứờ t qúà vĩ  mo i chú ng tà cú ng đứờ c màng 

mo  t cà i tê n chúng : Cúrsillistà ! 

 

« Chúa hãy cho con con tim của Chúa. 

Để biết yêu thương anh em thật nhiều, 

Biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi 

Như xưa hôm nào Ngài đã trăn trối…. 

 

…Nguyện xin Thiên Chúa trên cao 

Cải hoá chúng con sao được như Chúa 

Nguyện xin Thiên Chúa gia ân 

Cho chúng con đây luôn được thương nhau… ». 

 

Lờ i cà trong bà i Tà m tĩ nh cà 3 bo ng vàng vo ng 

trong tà m ho n to i... 

Là y Chú à ! Xin thứờng bàn cho ành chi  êm chú ng 

con đứờ c so ng bà ng con tim cú à Ngà i. 

Đức Nguyên ▲ 
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CẦU NGUYỆN 

Phong Trào được tin cụ Simon Dương Văn Tý, đã được 

Chúa gọi ngày 09/03/2016 tại Bordeaux, hưởng  thọ 92 tuổi.  

Cụ Simon là thân phụ của : 

- Anh Dương Tôn Bảo (k.19) - vợ : chị Trương Thị Bé Ba (k.20) 

- Chị Dương Thị Ngọc Nữ (k.15) - chồng : anh Tống Đỗ Hoàng (k.16)  

- Anh Dương Văn Hòa (k.16) - vợ : chị Tống Đỗ Bảo Quyên (k.15) 

- Chị Dương Ngọc Sáng (k.15) - chồng : anh Phạm Văn Vân (k.31)   

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng luôn giàu Lòng Thương 

Xót sớm đón nhận linh hồn Simon vào Nước Trời, nâng đỡ 

thân nhân còn ở lại với niềm xác tín sẽ cùng nhau đoàn 

viên trong Nhà Cha Chung. 

Ñôïi chôø 
Có nhớ, có thương mới đợi chờ 

Ngóng trông gặp lại dáng người xưa 
Đường xa cách trở xem ra khó 
Ít nhất trao nhau một cánh thơ 

 
Chẳng hiểu người đi còn vương vấn ? 

Cho người mong ngóng những ngẩn ngơ 
Còn thương sao nay bặt tin nhắn ? 

Ướt đẫm bờ mi kẻ đợi chờ ! 
 

Thuở đó từng hẹn lúc chia tay : 
Sẻ chia muôn cảnh mỗi tháng ngày, 
Trong tay đỡ nâng đời nhân chứng 
Đợi mãi ! Người đi liệu có hay ? 

 
Nhận cánh thơ này, xin nhớ lại 

`Thơ Tình´ hằng tháng nhắn tin ngay 
Trọn tình cho nhau tròn nguyện ước 
Vững mãi tay nhau, nắm tay Thầy. 

 
Đọc Thông Tin liên lạc hằng tháng  

     thấy vắng mãi những bàn tay! Tức cảnh sinh tình ! 
Trần nguyên Bình 

 

 Cảm tạ 
  

Thay mặt toàn thể gia đình,  
chúng tôi xin chân thành cảm tạ : 

  
-  Cha tuyên úy CĐ CG VN Bordeaux : Phê-rô 
    Nguyễn Duy Phương, 
-   Ông Augustino Phạm Đức Phúc, 
-   Các hội đoàn : Mân-côi, Lòng Chúa thương xót, 
-   Các anh chị em trong PT Cursillo, 
-   Ca đoàn và quý thân hữu, 

  
đã đến thăm viếng, chia buồn và cầu nguyện cho 

Cha, Chồng và Ông chúng tôi là 
  

Ông Simon Dương Văn Tý 
Từ trần ngày 09-03-2016 tại Bordeaux,  

hưởng thọ 92 tuổi 
  

Trong lúc tang gia bối rối , nếu có điều gì sơ xuất,  
xin quý vị niệm tình bỏ qua. 

 Cursillista Dương  Tôn Bảo và Gia đình 
Đồng bái tạ 


