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Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Alleluia ! Hallelujah ! những câu ca điệu nhạc vui mừng hòa với những hồi 

chuông rộn rã phát từ tất cả những tháp chuông trên hoàn cầu, trong ánh nắng 

chan hòa của những ngày chớm xuân… để mừng đón Chúa Giêsu từ cõi chết 

sống lại. Từ thuở thơ ấu, những ngày Lễ Phục Sinh vẫn còn ghi khắc trong ký ức 

xa xưa của chúng ta. Lớn lên chúng ta mới ý thức được rằng, Chúa Giêsu sống 

lại là tín lý quan trọng nhất của Kitô giáo. Thánh Phaolô Tông đồ đã khẳng định : 

"Nếu Chúa Giêsu không sống lại thì đức tin của chúng ta sẽ ra huyền ảo vô ích, 

và chúng ta vẫn còn ở trong tội lỗi" (1 Cor 15, 17). Chúng ta cũng đã được giảng 

dạy để hiểu rõ rằng, chân lý Chúa Giêsu sống lại không phải là một sự hồi sinh 

như ông Lazarô, em của bà Martha và Maria (x. Ga 11, 1-44), như em bé gái con ông 

trưởng hội đường (x. Lc 40-56), như người con trai của bà góa thành Nain (x. Lc 7, 11-17). 

Những người này đã được Chúa Giêsu làm cho họ hồi sinh, trở về cuộc sống, cũng với 

thân xác và tuổi tác lúc họ chết đi. Nhưng Đức Giêsu Kitô thì khác, các Sách Cựu Ước đã 

loan báo Chúa Cứu Thế sẽ phải chết và sẽ "chỗi dậy" sau ba ngày bị táng trong mồ, để 

cứu chuộc loài người. Người đã thực sự chỗi dậy và đã mặc lấy một thân xác mới, một 

thân xác chỉ lưu lại 5 dấu thánh, một thân xác của con người sau khi sống lại vào ngày tận 

thế, một thân xác sẽ không bao giờ phải chết nữa. Sau khi phục sinh, đã có 14 lần, Người 

xuất hiện để gặp gỡ Mẹ Thánh Người, các tông đồ, các môn đệ, để ông Tôma đụng chạm 

đến các thương tích của Người, đã nói chuyện với họ, đã cùng ăn uống với họ… Không 

phải là ảo ảnh, ảo giác, không phải là hồn ma, huyền thoại. Chúa Giêsu thực sự đã sống lại 

vinh hiển. 

Trong bối cảnh Năm Thánh Lòng Thương Xót, trong niềm hân hoan của mùa Phục Sinh, 

sau hai kỳ công nghị của Thượng Hội Đồng các giám mục trong hai năm qua, Đức Thánh 

Cha đã công bố tông huấn "Amoris Laetitia" (Niềm Vui của Tình Yêu) để đưa ra phương 

hướng giải quyết những vấn đề tế nhị xảy tới cho gia đình con người, ngay từ thuở tạo 

thiên lập địa, với hàng chuỗi toan tính, bạo lực thể chất cũng như tinh thần, thậm chí đến cả 

án mạng… (x.St 4, 8). Mối quan tâm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là chúng ta phải kiên 

nhẫn đọc kỹ tông huấn này vì nó dài (256 trang), vì nó đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng 

của gia đình (9 chương). Là cursillistas, chúng ta trở thành tông đồ giáo dân, làm men, làm 

muối trong xã hội chúng ta đang sống. Chúng ta tuyên hứa đưa tha nhân về với Thiên 

Chúa. Vậy chúng ta sẽ đưa những ai ? Đức Thánh Cha và Phong Trào khuyên chúng ta 

đưa những người đang ở xa Thiên Chúa, ở xa Giáo Hội trở về. Phần lớn, họ xa Chúa, xa 

Hội Thánh, không vì họ thù ghét Thiên Chúa hay thù ghét Giáo Hội. Nhưng vì họ có vấn đề 

với những lề luật của Chúa hay của Giáo Hội và hoặc là vì mặc cảm và cám dỗ của ác 

thần, bản thân họ tách rời Thiên Chúa và Giáo Hội; hoặc vì chính "chúng ta" đã đóng cửa 

đối với họ. Mong rằng, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này Trường Huấn Luyện sẽ 

giúp chúng ta đào sâu tông huấn "Niềm Vui của Tình Yêu" để chúng ta mang được lòng 

thương xót Chúa tới gần hơn với những người có hoàn cảnh tế nhị với lề luật. 

Hai Khóa Cursillo 35 và 36 chúng ta sắp mở đã rất gần. Chúng ta cùng nhau tích cực cầu 

nguyện, làm palanca để có thêm khóa sinh. Chúng ta hãy nhớ những điều các tài liệu căn 

bản của Phong trào đã dạy chúng ta là "phải tới với tha nhân với tấm lòng cởi mở" để tha 

nhân thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa do chúng ta mang lại cho họ. Bước vào 

Tháng Hoa, chúng ta hãy phó thác vào lời cầu bầu linh nghiệm của Mẹ Maria, Mẹ Thiên 

Chúa và cũng là Mẹ chúng ta, để hai khoá của chúng ta đạt được những kết quả mong 

đợi. 

Văn Phòng Điều Hành 

Lá thư Phong Trào 

Niềm
 vui của tình yêu 
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CĂN TÍNH CHÚA GIÊSU 

Chúa Kitô-Giêsu, Con Một Thiên Chúa mặc lấy 

xác phàm của con người chúng ta là để hoàn thành 

thật sự chức vụ «Người làm truởng tử giữa một 

đàn em đông đúc» (Rm 8, 29); là để làm nên «Nền 

tảng của Giao Uớc mới và vĩnh cửu». Trong Giao 

Uớc đó, Chúa Giêsu đã không hổ thẹn đón nhận mọi 

con người chúng ta là em của Người. Từ đó thân 

phận con người đã triệt để biến đổi. Bản thể nhân 

loại của chúng ta hoàn toàn đổi thay. 

Nhờ Chúa Giêsu và trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa 

ở với con người và con người có thể lấy Thiên Chúa 

làm nơi chốn ở vĩnh cửu của mình, như ĐTC 

Bênêđictô XVI tuyên bố : « Thiên Chúa là nhà của 

con người » và ngài mời gọi « các người hãy ''mở 

không gian của mình'' cho Thiên 

Chúa.» (Assomption 2012 à Castelgandolfo). 

A. Chúa Kitô-Giêsu là Thiên Chúa thật và là 

người thật 

Sau các Công Đồng Nixêa (325) và Ephêsô (431), 

Công Đồng Canxêđôn (451) tuyên bố: « Theo sau 

các Thánh Phụ, chúng tôi dạy tất cả phải đồng thanh 

tuyên xưng: Chúa Kitô-Giêsu chúng ta, (... ) 

Người là Thiên Chúa thật và là người thật, gồm 

có một linh hồn hợp lý và một thể xác (une âme rai-

sonnable et un corps) đồng bản thể với Chúa Cha 

theo thiên tính và đồng bản thể với chúng ta theo 

nhân tính, hoàn toàn giống như chúng ta, trừ tội. »     

Chúa Kitô-Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa, là Ngôi vị 

duy nhất có hai bản thể, bản thể Thiên Chúa và bản 

thể nhân loại. Nơi Chúa Kitô-Giêsu, hai bản thể ấy, 

không ở bên cạnh nhau, nhưng bản thể này ở trong 

bản thể kia. 

- Chúa Giêsu nói và hành động khi với tư cách con 

THL 

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

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

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

rác, để đuợc Đức Kitô và đuợc kết hiệp với Người." (Pl 3, 7-8) 

người, khi với tư cách Thiên Chúa. Những hoạt động 

con người, Người làm theo bản thể con người, những 

hoạt động Thiên Chúa, Người làm theo bản thể 

Thiên Chúa. 

- Với tư cách con người, Chúa Giêsu sanh ra tại 

Bêlem. Người đuợc đặt nằm trong một máng cỏ. Với 

tư cách Thiên Chúa, các thiên thần chúc tụng Người 

đã đến sống giữa loài người. 

- Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giođan như một 

con người, nhưng vào cùng lúc ấy, các tầng trời mở 

ra và Chúa Cha hằng hữu chứng nhận Người là Con 

yêu dấu của Ngài. 

- Chính là một con người bị đói khát trong hoang 

địa, nhưng cũng chính là Thiên Chúa đuợc các thiên 

thần đến phục vụ. 

- Chúa Giêsu đã ngày càng khôn lớn, về thể xác và 

ân huệ. Khi 12 tuổi, Người đã làm cho các Kinh sư, 

các Thầy dạy ở Đền Thờ phải ngạc nhiên và khâm 

phục truớc những đối đáp của Người. 

- Cũng chính Người, quá mệt mỏi, đã ngủ say trên 

chiếc thuyền trong một cơn gió bảo trên biển hồ Ti-

beria, và cũng chính Người sau đó một lúc, lại truyền 

lệnh cho sóng và gió phải yên lặng. 

- Chính Người đã phải ăn vì đói, và mặt khác, lại 

làm bánh hóa ra nhiều để nuôi dân chúng khỏi đói. 

- Chúa Giêsu đã khóc ông Lazarô, bạn thân đã phải 

bệnh chết, và đã cho Lazarô sống lại. 

- Cũng chỉ là và duy nhất là Chúa Giêsu đã cùng ăn 

cùng uống với các vị tông đồ của Người, và sau bữa 

ăn, lại biến đổi bánh thành Mình Người, và ruợu 

thành Máu Người. 

- Cũng chỉ là và duy nhất là Chúa Giêsu đã bị đóng 

đinh vào Thập Giá, đã chết trên đó, và sau ba ngày, 

đã phục sinh bằng chính quyền năng của Người. 
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- Quả chính là và duy nhất là Chúa Giêsu, vừa là 

người thật vừa là Thiên Chúa thật. Cho nên, bất cứ 

sự việc nhân tính nào nơi Chúa Kitô-Giêsu đều đuợc 

trở nên thần thiêng bởi Ngôi Vị Con Thiên Chúa của 

Người. Mọi cử chỉ nhân tính của Chúa Giêsu đều 

là cử chỉ của Ngôi Vị Con Thiên Chúa, và vì vậy 

có một giá trị vô song và vô cùng. Chúa Giêsu là 

Ngôi Hai Thiên Chúa. 

- Trong Chúa Kitô-Giêsu, luôn luôn chính Thiên 

Chúa tác động. Cho nên, thật là đúng khi nói rằng 

chính Thiên Chúa đã nói, đã làm việc, đã khóc, đã 

đau khổ, đã chết, ngay cả khi những sự việc ấy đều 

do bởi bản thể nhân loại của Chúa Kitô-Giêsu. 

Chính vì vậy, thật là đúng khi nói rằng Đức Trinh 

Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa, vì Đức Mẹ là Đấng 

thai sinh ra Chúa Kitô-Giêsu.  

- Chúa Cha hài lòng Chúa Giêsu, trong mọi cử chỉ 

hành động của Người, trong mọi trạng thái của 

Người, dù đầy ô nhục như khi bị treo trên Thập Giá, 

hay rực rỡ vô song như trong những mầu nhiệm của 

Người, Chúa Cha luôn thấy hài lòng, bởi vì Chúa 

Cha luôn thấy nơi Chúa Giêsu, Con Một Yêu Dấu 

của Ngài. 

B. Chúa Kitô-Giêsu, khởi nguyên và tận cùng 

của mọi sự vật 

Người có truớc tất cả. Người là căn nguyên trong 

trật tự tự nhiên và trong trật tự ân sủng. (Kh 22, 13).  

Trong trật tự tự nhiên, Người là Nguyên nhân 

khởi đầu của mọi loài thọ tạo. « Người là Truởng 

Tử sinh ra truớc mọi loài thọ tạo, vì trong Người, 

muôn vật đuợc tạo thành trên trời cùng duới đất, 

hữu hình với vô hình : tất cả đều do Thiên Chúa tạo 

dựng nhờ Người và cho Người. » (Cl 1, 15-17). 

Trong trật tự ân sủng, Chúa Giêsu là Nguồn 

Mạch Sự Sống thần thiêng. Thánh Phaolô viết : 

«Thật vậy, nơi Người, tất cả sự viên mãn của thiên 

tính hiện diện cách cụ thể, và trong Người, anh em 

đuợc sung mãn: Người vốn là đầu mọi quyền lực 

thần thiêng.» (Cl 2, 9-10) 

SỨ MỆNH CỨU ĐỘ 

Chúa cứu độ bằng tỏ mình ra trong một trẻ thơ  

Trong đoạn Tin Mừng (Lc 2, 1-20) có sự kiện Lu-

ca nói đến hoàng đế Âugúttinô trong biến cố Giáng 

sinh. Sự kiện ấy, không chỉ là một dấu chứng lịch 

sử. Augúttinô có nghĩa là «cao cả», một biệt danh 

thần thánh. Người ta cũng còn gọi ông ta là hoàng 

đế «Cứu Độ» vì đã mang lại thái bình cho đế quốc La

-mã. 

Và đây Thiên Thần lại báo tin cho mục đồng, một 

«Đấng Cứu Độ» khác, và Thiên Thần nói thêm là anh 

em cứ dấu này mà nhận ra Đấng Cứu Độ: «Anh em 

sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng 

cỏ» (Lc 2,12). Chúa Giêsu không có gì là lợi thế như 

Âugúttinô : là trẻ thơ, Người đâu có nói gì đuợc, 

không của cải, không quyền hành, không có những gì 

phải có khi người ta muốn biến đổi thời cuộc. Trong 

Tin Mừng, rất hiếm khi các thánh sử gọi Chúa Giêsu 

là Đấng Cứu Độ. Vì vậy cho nên khi thánh sử Luca 

gọi Chúa Giêsu ngay lúc sơ sinh là Đấng Cứu Độ, 

hẳn phải có một ý nghĩa. Chúa Giêsu hài nhi là Đấng 

Cứu độ, tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa cứu độ loài 

người chúng ta, trong thầm lặng, trong kín đáo, bằng 

ân ban Con Một Ngài, để Người đồng hành với mỗi 

con người chúng ta, trong suốt cuộc đời lữ hành nơi 

trần thế này; Rồi qua cái chết, chúng ta sẽ đuợc phục 

sinh trong Người. Người lau khô nước mắt chúng ta, 

sẽ biến đổi thân xác khốn cùng của chúng ta thành 

thân xác vinh quang, như Thánh Kinh đã cho biết: « 

Này là lời của Giavê, Đấng tạo nên ngươi (...), Đấng 

nắn ra ngươi (...). Đừng sợ, vì Ta đã chuộc lấy 

ngươi, Ta đã gọi chính tên ngươi, ngươi là của Ta. 

Khi ngươi ngang qua nước Ta sẽ ở với ngươi, hay 

ngang qua sông, sông sẽ không lút đuợc ngươi.» (Is 

43, 1-2). 

Chúa cứu độ bằng tháo cởi mọi trói buộc  

Bị trói buộc là vì theo đuổi «dục vọng của tính xác 

thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, 

tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, 

nhưng phát xuất từ thế gian.» (1 Ga 2, 16)  

 Nói cách khác, theo Gioan Vũ nhà văn Trung 

quốc, trong thâm tâm mọi người, ai cũng muốn sống 

có hạnh phúc, nên đều chạy kiếm tìm thiên đàng đã 

đánh mất. Có người tìm nơi danh vọng, quyền hành, 

nơi tiền của, nơi học hành khảo cứu, có người tìm nơi 

gia đình vợ chồng, con cái, có người tìm nơi lạc thú 

xác thịt, ruợu trà... Nhưng không ai tìm đuợc hạnh 

phúc, kể cả những người tìm nơi các tín nguỡng tôn 

giáo. Ngoại trừ các thánh của Chúa. Các thánh không 

tìm theo đuờng lối của mình, cũng không tìm theo 

bất cứ ai. Các ngài «tìm ở lại trong Chúa Kitô-

Giêsu». Hạnh phúc thật là sự sống đời đời với Chúa 

Giêsu. Chúng ta muốn tìm kiếm bằng đuờng lối nào? 

Chúng ta muốn tìm kiếm gì? Chúng ta muốn tìm ở lại 

nơi đâu. Chúa trả lời ông Tôma : «Chính Thầy là con 
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Ủng  

hộ 

Phong  

Trào 

Anh Nguyễn Xuân Cần 20,00 € 
Anh Trần Xuân Lâm 50,00 € 

Chị Hubert Tuyết Lê 40,00 € 

Chị Annick Trương 50,00 € 

Chị Nguyễn Thị Loan 60,00 € 

Chị Nathalie Vũ 50,00 € 

AC Jean Trần 30,00 € 

Tiền ủng hô ngày Tết 90,00 € 

AC Dương Tôn Bảo 100,00 € 

Chị Josephine Yagapah 50,00 € 

Chị Caroline Liễu Trân 20,00 € 

đuờng, là sự thật và là sự sống.» (Ga 14, 6). Thật là 

nghịch lý, muốn ở lại trong Chúa Giêsu, chúng ta 

phải đi ra khỏi cái tôi của mình. (ĐHY J. M. Ber-

goglio, nay là ĐTC François). 

Chúa cứu độ bằng kiên nhẫn tha tội 

Trong Tin Mừng theo thánh Gioan có thuật lại câu 

chuyện một đám đông, lòng đầy giận dữ và ác ý, lôi 

dẫn ra truớc mặt Chúa, một người phụ nữ phạm tội 

ngoại tình (Ga 8, 1-11): «Trong sách Luật, ông Môsê 

truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó? 

Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?» Truớc sự dữ đang hoành 

hành trong mỗi con người của đám đông ấy, Chúa im 

lặng, một im lặng đầy kiên nhẫn. Chúa không đáp 

lại một lời. Thánh Gioan kể : «Nhưng Người cúi 

xuống lấy ngón tay viết trên đất.» Và khi Chúa ngẩn 

đầu lên và mở miệng nói, chính là lúc «lòng kiên 

nhẫn» của Chúa đã thông ban khả năng đón nghe và 

tiếp nhận Lời Chúa: «Ai trong các ông sạch tội, thì 

cứ việc lấy đá mà ném truớc đi.» Nhờ vậy, họ đã 

đuợc khỏi sự dữ và lấy lại sự bình an, vì từ người lớn 

đến kẻ nhỏ, ai nấy cũng nhận định đuợc họ là gì và 

Thiên Chúa là ai, Thiên Chúa đã đối xử như thế nào 

với họ. 

Truớc hoành hành của sự dữ và tội lỗi xảy ra truớc 

mắt chúng ta, cách xa hay gần, hay ngay cả trong con 

người của mình, chúng ta tưởng như Chúa không 

phản ứng, không đáp lại lời nào. Nhưng chúng ta có 

biết chăng, trong lúc đó lòng kiên nhẫn cứu độ của 

Chúa lại càng ráo riết chiến đấu cam go trong mỗi 

con người trên thế gian và trong chính bản thân mỗi 

một chúng ta, để dành lại từng mảnh đời chúng ta, để 

tái tạo nên một cuộc đời màu mỡ, nơi đó hạt giống 

tình yêu sẽ đuợc nẩy nở, «kẻ đuợc gấp trăm, kẻ 

đuợc sáu chục, kẻ đuợc ba chục.» Lòng kiên nhẫn 

của Người là tất thắng. Vì lòng kiên nhẫn của Chúa 

Giêsu là lòng kiên nhẫn của thập giá cứu độ. 

Trở lại «người phụ nữ ngoại tình», kiên nhẫn của 

Chúa đã cứu người phụ nữ bằng cách mở ra cho chị 

một tương lai đầy hy vọng : «Tôi không lên án chị 

đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội 

nữa!» Chúa Giêsu đã cứu chị, cũng như đã cứu mỗi 

một chúng ta, bằng «kiên nhẫn tha tội», là cho chị, 

cũng như cho chúng ta, vay một đời sống từ đây sẽ 

sinh hoa kết trái đẹp lành. 

Chúa cứu độ bằng chịu thiệt hại thân mình.  

Theo lẽ thông thuờng, ai cứu độ phải mạnh thế hơn 

người đuợc cứu độ. Muốn cứu độ nhân loại, Đấng 

Kitô của Thiên Chúa phải oai phong, phải hiển hách 

dũng mãnh... Nhưng Chúa Giêsu cứu độ loài người 

bằng chịu thiệt hại chính mình, Người tự hạ mình 

xuống để làm cho người khác lớn lên, Người làm 

cho người khác sống bằng cách chấp nhận cái chết 

cho mình. 

Và chính duới chân Thập Giá mà con người tỏ ra 

hoặc hiểu, hoặc không hiểu, hoặc tin tưởng, hoặc 

không tin tưởng mầu nhiệm cứu độ của Thiên 

Chúa bởi Chúa Giêsu : «Các Thuợng Tế, kinh sư 

và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói : Hắn cứu 

đuợc thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình.» (Mt 27, 41-

42). «Nhưng tên gian phi kia (..) thưa với Đức 

Giêsu : Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin 

nhớ đến tôi ! Và Người nói với anh ta : Tôi bảo thật 

anh, hôm nay anh sẽ ở với tôi trên Thiên 

Đàng!» (Lc 23, 42-43) 

 Nơi mà có kẻ xem như hoàn toàn thất bại, thì 

người khác lại thấy đó là một thành tựu phi thường : 

sự sống đã vươn mạnh lên từ một nguồn mạch vô 

hạn. Thánh giá làm nổi bật hai ý niệm về Thiên 

Chúa trái nguợc nhau : 

- một cho rằng, Thiên Chúa phải áp đặt Thiên 

Chúa trên con người và phải vạch sẳn cho con người 

một đuờng lối phải theo, kỳ dư đã có các hình phạt 

chờ sẵn. 

- và ý niệm kia, thấy rằng Thiên Chúa luôn sát 

cánh con người đến nỗi làm người và Người cũng 

đương đầu với sự dữ và cái chết. Và Người mời gọi 

con người chúng ta hãy tin vào sự sống và tình 

yêu nơi Người, vì Người đã chỗi dậy từ cõi chết. 

Cái chết không có quyền hành gì trên Người. Nơi 

Người chỉ là Tình yêu và Sự Sống, Tình yêu và Sự 

Sống mà Người có thể thông ban cho những ai «tin» 

Người. 

(còn tiếp) 
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Hô m nay thứ  sa u tua n tha nh trông Na m Tha nh 
vế  Lòng Thương Xót Chúa, tô i đứợ c di p suy 
nga m vế  nhứ ng hô ng a n baô la Nga i ban chô tô i 
trông cuô  c sô ng. Tô i quyế t đi nh ca m bu t viế t ba i 
na y, trông ta m tì nh mông muô n đứợ c chia sế  vợ i 
ca c ba n cu ng ca nh ngô   nhứ tô i ( ‘bô  thì  thứợng, 
vứợng thì  bế  nh’ !), khi tuô i đợ i đa  xế  chiế u rô i, 
cuô  c sô ng sế  kế ô da i đứợ c baô la u ?... 

Tì nh đế n nga y 25/12/2015, tô i quến ‘na ng 
Marlbôrô’ (hiệu thuốc lá) đã  40 nã m, chú ng tô i đã  
tứ ng qua n quy t khô ng rợ i nhau. Na y nhế  : sa ng 
sợ m bế n ly ca -phế  đến, ‘na ng’ ga n nhế  lế n đô i 
mô i tô i, a u yế m, mợ ma ng,… tha  hô n bay bô ng 
hô a quyế  n cu ng hợi thợ  nhi p nha ng, hì t xuô ng 
ta  n đa y buô ng phô i, va  tô i nhứ ca t ca nh bay lế n, 
la ng la ng, ru ng rợ i tứ  chi ! Va  cứ  thế  mô i nga y 
mô  t ta ng, 10 điế u, 15 điế u, khi vui, khi buô n, 
‘na ng’ ga n lế n đô i mô i…tha m đến tô i tứ  20 đế n 
30 lã n, lã m sãô bô  đượ c nã ng ??? Đô i khi vợ  tô i 
vế  VN tha m gia đì nh ca  tha ng, tô i hợi nhợ  tì  tế ô 
thô i, chứ  va ng ‘na ng Marlbôrô’ mô  t chu t la  tô i 
‘điế n vì  nhợ ’. Thu  tha  t, na m lế n 18 tuô i, ta  p ta nh 
la m « Ngứợ i-Lợ n », tứ c pha i cô  điế u thuô c trế n 
tay mợ i đu ng điế  u, a y va  y na m tha ng trô i qua 
nay đa  tha nh « Ngứợ i-Gia  » rô i, muô n bô  nô  ma  
nô  cứ  đếô mì nh nhứ đì a a y ! Nô i đế n đa y, tô i lu c 
na ô cu ng nghì  va  tha m ca m ợn đế n mế  mì nh, vợ  
côn tô i cu ng ca c cô , chu , ba c ba n bế  cu ng nhứ ca c 
ba c sì  đa  cô  lợ i khuyế n cha n tì nh, đô i khi cô n na n 
nì  hế t hợi. Ngay ca  đế n côn trai tô i, lu c cha u mợ i 
lế n 5 tuô i đa  cô  nhứ ng lợ i khuyế n chô bô  vế  sứ  
tai ha i cu a thuô c la  qua hì nh a nh sa ch vợ  nha  
trứợ ng, rô i đế n na m đứợ c15 tuô i, khô ng giô ng 
nhứ cuô i niế n hô c mô i na m,vợ i tha nh tì ch khến 
thứợ ng cu a nha  trứợ ng, cha u tứ  chô i mô i thứ  
cadếau tô i chô, ma  chì  yế u ca u tô i bô  thuô c ! Đa y 
chì nh la  mô  t ca i ta t tai đế  thứ c tì nh tô i sô ng vợ i 
cứợng vi  cu a ngứợ i bô . Nhứng tha  t la  vô  ì ch, côn 
tô i la m saô hiế u đứợ c nhứ ng ngứợ i nghiế  n thuô c 
nhứ bô  nô  đa  ra t am hiế u ta  n tứợ ng nguyế n nha n 
va  ta c ha i khu ng khiế p sế  da nh chô mì nh, biế t 
thế  nhứng ly  trì  chu  quan, vì  tì nh kiế u nga ô va  
ì ch ky  da u kì n, cô  ng thế m ca i giợ i ha n cu a côn 
ngứợ i nế n đa  baô la n muô n bô , cu ng đa nh cha ô 
thua. Ca u hô i luô n luô n gợ i lế n trông ta m trì  tô i, 

« ta i saô tô i la  nô  lế   cu a sứ  đam mế  ? » va n khô ng 
thế  cô  ca u tra  lợ i dứ t khôa t tứ  tha ng na y qua na m 
nô . 

Ba t chợ t mô  t nga y tô i nghì , chì  cô n ca ch ba m va ô 
Đứ c Tin, và o điề u mà  chí nh to i đà  nhí n nhà  n rà ng, 
tứ  Tha  p Gia  Chu a đa  tô  chô tô i biế t lô ng thứợng 
xô t vô  bợ  bế n da nh chô côn ngứợ i tứ  nga n xứa. 
Nga i cha m sô c mô i linh hô n va  tha n xa c chu ng ta, 
nhứng trông cuô  c sô ng đô i khi chu ng ta quế n Nga i, 
xa la nh, pha n bô  i Nga i giô ng nhứ Adam a n tra i ta ô 
cu a Eva đứa chô. Ngứợ c la i, tha  p gia  vợ i mu  gai, 
đinh sà t, roi vo t xuyề n nà t trề n thà n xà c Ngà i, à nh 
ma t Nga i luô n nhì n vế  nhứ ng ngứợ i la m lô i vợ i 
lô ng baô dung, tha thiế t mợ i gô i trợ  vế , vì  Nga i 
khô ng muô n ma t mô  t linh hô n na ô trông chu ng ta. 
Nghì  đế n đa y, tô i nga  m ngu i nhứ đang đứợ c Nga i 
ô m va ô lô ng ma  thu  thì  bế n Nga i xin giu p côn tứ  bô  
đàm mề  (= thuo c là  !).      

Nha n di p Nôế l vứ a qua, GXVN Paris tô  chứ c thi 
hang đa  vợ i chu  đế  « Lô ng Chu a Thứợng Xô t ». 
Hô m a y, thứ  ba y 12/12/15 - cô  lế  tiế t Thu Đô ng 
giaô hô a giứ a ca i la nh va  a m nế n đa u ô c tô i…khô ng 
đứợ c bí nh thứợ ng, dà m ‘uo ng thuo c liề u’ nhà  n lợ i 
anh chu  ti ch la m hang đa  chô PT. La y Chu a,tứ  thợ i 
cha sinh mế  đế  mì nh chì  biế t nga m hang đa  chứ  
cha ng cô  kha i niế  m gì  ca  ? ma  cô n la m thếô đế  ta i 
nứ a thì … ‘lu a đợ i’ ! Suy đi tì nh la i chì  cô n đu ng ba y 
nga y đế  giaô nô  p hang đa  ! Hay mì nh tì nh ca ch 
« cha u (cha y) lã  thượ ng sã ch » ? Ý , mã  đã ú cô  đượ c, 
đứ ng quề n mí nh là  cursillistà, co n co  Thà y Chí  
Tha nh, cô n cô  anh chi  ếm bế n mì nh, đế  ma t uy tì n 
thì  cô n sô ng vợ i ai ! Ba y giợ , tô i chì  cô n biế t ba m 
va ô Chu a, nga y đế m xin Nga i mợ  lô ng trì  va  sôi 
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« Con vẫn trông cậy Chúa, 

Lòng con tin tưởng nơi Ngài, 

Con hy-vọng vào Ngài, 

Đời con nương bóng Chúa thôi. » 

Kính chào Anh chủ tịch cùng các Anh Chị trong Ban Điều Hành, 

Kính chào Đức Ông linh hướng, quí Cha, quí Thầy, quí Sơ cùng các 

Anh Chị Cursillistas khắp nơi, lời chào tràn đầy bình an trong Chúa 

Phục Sinh. 

Bordeaux cách Paris 600 km, một khoảng cách tuy không quá xa 

nhưng cũng không phải là ngắn với phương tiện di chuyển bằng ôtô. 

Kỳ diệu thay, với lòng yêu mến Chúa và ơn huệ Chúa ban, con được 

trở về giáo-xứ để đón nhận lòng thương xót Chúa trong thánh lễ mùa 

Phục-Sinh. Năm vừa qua, Chúa đã cho con được đến mừng thượng 

thọ 80 tuổi và 50 năm sống đời tận hiến của Đức Ông linh hướng PT. 

Năm nay, đúng ngày lễ Lòng Chúa Thương Xót, mùa Phục Sinh của 

Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, Chúa đã cho gặp mặt Chúa qua 

hình ảnh các anh chị cursillistas trong đại hội Ultreya của PT cursillo. 

Điều này từ lâu con đã hằng ao ước : đến được giáo xứ Paris để thỉnh 

thoảng một lần tham dự Ultreya cùng các anh chị trong PT, học hỏi và 

đem kinh nghiệm về sinh hoạt nhóm ở Bordeaux. 

Một câu hỏi đặt ra trong buổi sinh hoạt “xin anh chị kể lại kỷ niệm đã 

được hưởng nhận tình thương xót của Chúa” đã đánh động con rất 

nhiều. Buổi họp đúng ngày 27/3, kỷ niệm sinh nhật đứa con út, khiến 

con nhớ lại 25 năm về trước, khi con cưu mang đứa con này được ba 

tháng, trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước và của gia đình. Bấy 

giờ con đã có ý định không giữ đứa con này ! Nhưng chính nhờ nghĩ 

đến lời Chúa : “ Điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không 

được phân ly ” (Mt 19,6), và những gì Chúa ban phát thì không được 

hủy hoại, con đã quyết định giữ lại đứa con này. Đến nay đã 25 năm ! 

Nhờ năm thánh Lòng Thương Xót này, con mới nhận ra ân phúc 

Chúa ban, và nhất là từ muôn đời Chúa vẫn ở bên con. Sau ĐH Ul-

treya, con được một anh trong nhóm mời ở lại để sáng hôm sau đi 

viếng áo thánh Chúa ở Argenteuil. Con nhớ lại lâu lắm rồi có đợc báo 

thấy người ta lưu giữ áo Chúa và sẽ cho trưng bày nhưng không rõ 

ngày nào. Năm nay là Năm Thánh, áo Chúa được trưng bày ở Basi-

lique Argenteuil trong vòng 2 tuần. Con thật là vui mừng và hạnh 

phúc ! Điều mà con khao khát trong lòng, nay Chúa đã ban cho con 

nhìn thấy áo Chúa. 

“Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu, 

Lạy Chúa là đèn trời soi xét, 

Khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời, 

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con, 

Xin thương xót, nghe lời con cầu khẩn.“ (TV 4) 

Trương thị Bé Ba - K19 Bordeaux ▲ 

sa ng giu p côn đứợ c hôa n ta t 
hang đa  đu ng thợ i ha n, va  đa y 
cu ng la  mô  t mô n qua  Nôế l vợ i 
ta t ca  ta m lô ng, y  nghì , cô ng sứ c 
tua n qua côn xin da ng lế n Lô ng 
Chu a Thứợng Xô t trông Na m 
Tha nh na y : « Tất cả những gì 
anh em lấy lòng tin mà xin 
khi cầu nguyện thì anh em sẽ 
được » (Mt 21:22).  

Tha  t va  y, Nga i đa  vui nha  n 
qua  cu a tô i, va  đa p la i Nga i đa  
ban chô tô i đu ng va ô nga y 
Gia ng Sinh mô  t mô n qua  tuyế  t 
vợ i ma  chì nh ba n tha n tô i, vợ  
côn tô i, ngứợ i mế  tha n yế u cu a 
tô i, nhứ ng ngứợ i ba n tha n 
thứợng điế u mông ứợ c. Nha t la  
côn tô i, cha u đa  mứ ng rợ  thô t 
lế n ca u : «Con hãnh diện về 
bố !». Lợ i nô i na y chì nh la  mô n 
qua  ma  tô i tra  nợ  cha u vì  lợ i 
hứ a đa  la u nay trợ  tha nh hiế  n 
thứ c. Hô m nay tô i đa  bô  ‘na ng 
Marlbôrô’ khô ng thứợng tiế c, 
khô ng luyế n lứu, tha  t dứ t 
khôa t. Ca m ta  ợn Chu a ! Allế -
luia ! Khô ng nhứ tô i tứợ ng 
tứợ ng, lô la ng, ta i saô tô i bô  
đứợ c thuo c là  quà  dề  dà ng nhứ 
va  y ? Đa y chì nh la  mô  t trông 
nhứ ng hô ng a n vế  Lô ng Chu a 
Thứợng Xô t trông đợ i tô i mợ i 
nha  n đứợ c, xin chia sế  vợ i ca c 
ba n, ha y luô n van xin đế n Lô ng 
Thứợng Xô t cu a Chu a, đô  la  
chì a khô a mợ  ta t ca  ca c cứ a 
mì nh muô n, vì  tra i tim Nga i 
chì nh la  Nguô n Tì nh Yế u tuyế  t 
vợ i nha t, chứ a chan nha t, tha nh 
tì n nha t. 

« Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ 
thì cửa sẽ mở cho » ( Mt 7,11). 

Chu c ca c ba n nhứ ng ai đang 
hu t thuô c, muô n dứ t mô n nợ  
đợ i, sề  tí m đứợ c hứợ ng đi mợ i !  

Dế Côlôrếs 
Nhợ -Nu i (K.33) ▲                             
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Vào khoảng giữa Mùa Chay, tôi nhận được mail của dì 

tôi cho hay là Vương Cung Thánh Đường ở Argenteuil 

sẽ trưng bày chiếc Áo Thánh của Chúa Giêsu cho mọi 

người đến chiêm ngắm và cầu nguyện trong vòng 17 

ngày. Dì thường gởi cho các cháu những tin tức có liên 

quan đến Giáo Hội qua thư điện tử hàng ngày. Tôi đọc 

xong, suy nghĩ một chút, rồi vì ngại ngùng đường xa, 

nên cũng không tìm hiểu tiếp. Vài tuần sau, những thư 

điện tử khác về chiếc Áo Thánh này lại được vài người 

bạn khác gởi tới. Tôi bắt đầu để ý hơn và kể cho « ông 

xã » nghe, cùng kèm theo một lời chú thích : « 50 năm, 

Áo Chúa mới được trưng bày 1 lần, nếu không đi lần 

này, vĩnh viễn mình sẽ không còn dịp tận mắt ngắm 

chiếc Áo ». Chồng tôi ủng hộ ngay và đốc thúc tôi cùng 

đi. Thứ hai là ngày nghỉ hàng tuần, sau khi thăm viếng, 

vấn an cả tứ thân phụ mẫu, vợ chồng tôi rủ nhau đi Ar-

genteuil để viếng Áo Thánh.  

Truyền thống kể lại rằng chiếc Áo này đã được Chúa 

Giêsu mặc trong Buổi Tiệc Ly và suốt con đường chịu 

nạn cho đến dưới chân thập giá. Áo được lưu giữ trong 

Vương Cung Thánh Đường tại Argenteuil từ 1200 năm 

nay. Argenteuil là một thị trấn nhỏ nằm ở phía Tây Bắc 

thuộc vùng phụ cận của Paris. Chúng tôi quyết định đi 

bằng phương tiện công cộng, để vừa có dịp hoạt động 

cơ thể, đi bộ ngày cuối tuần - vừa khỏi sợ bị kẹt xe. Dù 

đã vào xuân từ 2 tuần nay, nhưng trời Paris vẫn còn hơi 

se lạnh, ẩm ướt vì gió mưa liên miên. Đột nhiên, hôm 

nay nắng vàng rực rỡ, ấm áp như chào đón và khuyến 

khích vợ chồng tôi làm một chuyến hành hương nhỏ sau 

một tuần làm việc cực nhọc.  

Theo chương trình của một anh bạn gởi, tôi thấy 19 giờ 

tối nay sẽ có Thánh Lễ do 2 Đức Giám Mục chủ tế. Đến 

nơi khoảng 20 phút trước Thánh Lễ, chúng tôi nhanh 

chóng hòa vào đoàn người đang sắp hàng làm một « thủ 

tục » đã trở thành « quen thuộc » đối với người Pháp : 

kiểm soát xách tay của phụ nữ… Trong thời gian sắp 

hàng, tôi đảo mắt nhìn quảng trường trước Vương Cung 

Thánh Đường : ngoài các nhân viên bảo vệ làm nhiệm 

vụ xét hỏi những khách hành hương muốn vào trong 

nhà thờ, còn có hơn 20 cảnh sát canh giữ an ninh cho 

mọi người- đó là chưa kể những cảnh sát mặc thường 

phục bên trong và ngoài nhà thờ nữa. 

Vương Cung Thánh Đường Saint Denys d’Argenteuil 

cũng được Giáo phận Pontoise chỉ định có Cửa Thánh. 

Vừa sắp hàng, chúng tôi vừa dọn 

lòng để bước qua Cửa Thánh, xin 

được hưởng Ơn toàn xá – mà lòng 

hân hoan khó tả. Vào bên trong 

Thánh Đường, mọi người tiến 

bước rất nhanh lên cung thánh, 

nơi có trưng bày Áo Thánh của 

Chúa Giêsu. Nhà thờ lúc này đã 

đầy người an tọa chờ Thánh Lễ 

bắt đầu. Tiếng loa thông báo : « Chúng tôi sẽ tạm ngưng 

việc viếng Áo Thánh để chuẩn bị vào Thánh lễ », cũng là 

lúc tôi chạm trán với Cha Sinh đã mặc áo lễ chỉnh tề, chờ 

dâng lễ đồng tế. Tôi chào Cha và nói : « Xui quá, tới phiên 

con thì người ta không cho viếng nữa ! ». Cha liền trấn an : 

« Không, chị tới rồi này. Áo Chúa ngay trước mặt chị. Còn 

vài bước nữa, hãy buớc tới !». Vừa lúc đó, nhân viên trật tự 

cho người đứng ngay sau lưng tôi biết rằng bà ta sẽ phải 

chờ đến sau Thánh Lễ thì mới được viếng Áo Thánh. Như 

vậy, tôi là nguời cuối cùng ! 

Mỗi người chỉ được đứng lại bái gối, nghiêng mình chào 

Chúa hoặc cúi chào… chừng 5, 6 giây… chứ không được 

dừng lại lâu, sau đó phải đi ra rất nhanh cho đỡ mất thời 

gian của người khác. Anh S. ra trước và dừng lại chờ tôi. 

Anh rất ngạc nhiên hỏi tôi : « Sao em chuẩn bị mở máy sẵn 

hết rồi mà rốt cuộc không chụp hình Áo Chúa ? Phía sau 

em không còn ai mà ? ». Tôi im lặng….. Bên trong Nhà thờ 

lúc này đã chật ních người ngồi và đứng khắp nơi. Phải 

công nhận, ban trật tự ở đây làm việc tích cực và rất giỏi. 

Dù tín hữu đông như vậy, nhưng im phăng phắc, và họ 

luôn chừa lối đi rộng rãi. Một cô trật tự dẫn chúng tôi 

xuống tít cuối nhà thờ. Nơi đây, mặc dù tôi không nhìn 

thấy Bàn thánh nhưng vẫn có thể theo dõi Thánh lễ trên 

màn ảnh rất to và rõ. Vì đông người, không khí trong nhà 

thờ lúc này khá nóng nực. Chúng tôi đứng gần cửa ra vào, 

có không khí bên ngoài len vào – nên thật mát mẻ, dễ chịu.  

Sau khi đã an vị, trong thời gian chờ khai mạc Thánh Lễ, tôi 

bình tâm nhớ lại vài giây ngắn ngủi lúc đứng trước chiếc 

Áo của Chúa Giêsu. Tôi thật sự không hiểu được tại sao khi 

ánh mắt mình vừa ngước lên chạm phải Áo Chúa, toàn 

thân tôi như nhũn ra, mắt tôi nhòa đi và đột nhiên thấy 

thương Chúa vô cùng. Ôi, sau khi đã chịu đủ nhục hình : 

roi đòn, khạc nhổ, mắng nhiếc, vu khống… Bây giờ chỉ còn 

có một chiếc áo choàng che thân, mà con người cũng nỡ 

đành tước đoạt ! Thiên Chúa của tôi sao lại nghèo nàn, khổ 
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sở đến thế ? Sáng kiến cứu chuộc của Đấng Tạo Hóa gì mà 

kỳ lạ vậy ? Thiên Chúa toàn năng, Ngài có thể dễ dàng cho 

tôi tiền của, giàu sang, danh vọng, địa vị, vài đứa con 

ngoan ngoãn - đạo hạnh, một gia đình êm ấm như tôi hằng 

ao ước thời còn trẻ… có lẽ dễ dàng hơn cho Ngài và … 

sung sướng hơn cho tôi ? Nhưng Ngài lại chọn kiểu sống lạ 

lùng là mặc lấy thân phận con người để đồng cảm và hiểu 

thấu những khó khăn, đau khổ của tôi. Ngài đã hy sinh đến 

tận cùng, để hôm nay, trong nhân loại, không còn một ai 

phải chịu cảnh chết đau khổ nhục nhằn như Ngài khi xưa 

nữa. 

Trong nước mắt, tôi thầm hát một mình :                   

Tình Yêu Chúa cao vời biết bao,                                                                    

Nào con biết đáp đền thế nào                                                                           

Để cho cân xứng Chúa ơi ! Để cho cân xứng Chúa ơi !                                                

Tiếng hát trong vắt của người dẫn lễ và Ca đoàn Emanuelle 

kéo tôi về hiện tại với bài hát Ca Nhập lễ hùng hồn : 

« Giêsu Kitô là Thiên Chúa » (Jésus Christ est Seigneur) – 

bài hát ca ngợi Chúa đã Phục Sinh. Hiệp cùng Đức Hồng Y 

André Vingt-Trois, Đức Cha Stanislas Lalanne – Giám Mục 

Pontoise, hơn 30 Linh mục đồng tế (trong đó có 2 Cha Việt 

nam) và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, tôi hân hoan bước 

vào Thánh lễ. Sau Thánh Lễ, vợ chồng tôi còn luyến tiếc, 

sắp hàng đi thêm một vòng để được đến gần Áo Thánh một 

lần nữa. Cùng với ca đoàn và hàng ngàn tín hữu, chúng tôi 

nán lại cùng canh thức, cầu nguyện sau Lễ trong không khí 

thật trang nghiêm nhưng vui tươi, sốt sắng. Tôi đã đọc và 

tìm hiểu chút ít thông tin về chiếc Áo Thánh tại Vương 

Cung Thánh Đường Argenteuil trên internet trước khi đến 

đây. Nhưng thực hư mặc lòng, tôi xác tín rằng đức tin của 

một Kitô hữu trưởng thành chỉ đặt điểm tựa trên Đấng đã chết vì 

yêu thương tôi ; Ngài đã Ngài Phục Sinh và luôn ở cùng tôi.  

Tôi tin rằng hơn 2000 năm trước, đã có một « Chiếc Áo Ân 

Tình » đồng hành với Ngài trên quãng đời trần thế, đã cùng 

Ngài lê bước trên ngọn đồi Golgotha, đã thấm dùm Ngài 

những giọt mồ hôi nhọc nhằn vì sức nặng của Thập giá, đã 

nhuộm đẫm máu Ngài vì roi đòn của những người lính 

hung hăng. Tối nay, tôi như người đàn bà bị bệnh băng 

huyết trong Tin Mừng-được chạm vào vạt áo của Chúa 

Giêsu ; Ngài đã nhẹ nhàng len vào chiếm hữu và chữa lành 

từng tế bào trên cơ thể, trong tâm hồn tôi. Tôi thật sự bình 

an và hạnh phúc được sống trong Tình Ngài và trong lòng 

Giáo Hội mà Ngài tạo dựng. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn trung thành sống và luôn đi 

sát cạnh bên Ngài - để con không bao giờ bị lạc lối trong cuộc đời 

đầy những khúc quanh hấp dẫn luôn sẵn sàng mời gọi, quyến rũ 

con. Amen./. 

T.N. (K17)  

Côn đứợ ng tô i qua la i đang cô  nhứ ng đô i thay. 
Ha ng ca y, bợ  da  u khô  ca n thiế u va ng ma u xanh tứ  
đà u mu à thu cho tợ i quà tiề t đo ng già  buo t này đà  
tha y nhứ ng ma m nôn xua t hiế  n. Na ng a m chứa đa y 
du  đu ng thếô li ch thợ i tiế t ta i A u cha u, xua n đa  ba t 
đà u. Khi sà p xề p li ch thợ i tiề t hà n nhứ ng chuyề n già 
vế  khì  ha  u, thiế n nhiế n cu ng na m ba t đứợ c pha n 
na ô, tuy đô i khi cu ng cô  nhứ ng sai lế  ch, vế  đi nh lua  t 
pha t triế n cu a va n va  t. Bợ i khi nga m nhì n thiế n 
nhiế n, ca y cô , tô i tha y thiế n nhiế n nhứ cô  sa n cuô  c 
hế n hô . Cô  na ng đô , nhứng nhiế  t đô   nhứ va n cô n 
vứợng va n tiế t đô ng. Bứợ c ra ngôa i, ai na y va n pha i 
ma  c hai ba ta ng qua n a ô.  

Nhứ ng nha nh ca y nhô  li ti nhứ cô ng ta m tứ  nhứ ng 
ha ng da  u dô c bế n đứợ ng tứợ ng cha ng thế  na ô tô n 
ta i tợ i hô m nay qua mu a đô ng gia , va  y ma  hô m nay 
nhứ ng ma m nôn li ti mợn mợ n đang chô i ra tứ  cô ng 
ca y nhô nhô  khô  ca n, tứợ ng nhứ đa  chế t khô  đô .  

Ca u nô i cu a triế t gia Hếidếggếr bô ng bứ ng da  y 
trông tiế m thứ c khi tô i chiế m nga m thiế n nhiế n dô c 
côn đứợ ng tô i gang qua : " Vừa tin vừa suy tư ta có 
thể nhìn thấy điểm sáng đó từ trong các nẻo đường 
rừng". 

Mô  t niế m tin cha ng pha i dô tô i mua sa m ma  đứợ c 
ban ta  ng nhứng khô ng. Nha  nô ng, ngứợ i la m nghế  
trô ng tì a luô n đế  hế t na ng lứ c cha m sô c chô hôa 
ma u, ca y tra i tô t tứợi đợ i mô  t mu a tha u hô ach. 
Nhứng đứ c tin đứợ c ban ta  ng tô i la i cha ng ma y 
quan ta m chô mô  t mu a sinh hôa, kế t tra i ! Tì nh Yế u 
Ta ô Dứ ng xếm ra cha ng cha p nha t tha i đô   thợ  ợ, vô  
ca m cu a tô i, ma  tra i la i Nga i luô n hiế  n diế  n, luô n cô  
đo , luo n to  bà y tí nh Ngà i yề u to i quà mo i biề n co  
cuô  c đợ i. 

Nhứ ng ma m nôn li ti nhô  bế  tứ  ha ng ca y bế n 
đứợ ng, vợ i to i, chu ng kho ng co n nho  bề  nhứng to i 
tì m tha y Tì nh Yế u Ta ô Dứ ng đế n vợ i tô i nhứ mô  t 
HE N HÒ , nhứ mô  t nhi p đa  p cu a tra i tim yế u thứợng 
khô ng ngứ ng nô i kế t tô i vợ i Nga i. Qua  nhứ Đứ c 
Tha nh Cha Biế n Đứ c XVI đa  tra i nghiế  m :" Mọi biến 
cố trong cuộc đời đều là những dấu chỉ Thiên Chúa 
dùng để uốn nắn chúng ta nên hoàn thiện " 

Nha  n ra đứợ c nhứ ng da u chì  cu a Tì nh Yế u Ta ô 
Dứ ng qua mô i biế n cô  : qua thiế n nhiế n, qua tha 
nha n, ngứợ i hợ p y  vứ a lô ng, ngứợ i tra i y  …qua  
cha ng gia n đợn chu t na ô. Ca u chuyế  n thiế n nhiế n 
nhô nhô  hô m nay tô i nhì n đô  nhứ mô  t a n huế  , nhứ 

HẸN HÒ 
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mô  t cuô  c kiế m tì m cu a Đa ng Yế u Thứợng. Nga i muô n Hế n Hô  
vợ i tô i, mợ i gô i tô i bứợ c thếô đứợ ng Nga i.  

Cô  ai đô  đa  nô i : Ha y nhì n khuyế t điế m cu a ngứợ i kha c nhứ 
mô  t ba i hô c chô ba n tha n. Nhứ ng điế u cha ng vứ a lô ng, kế  ca  vế t 
thứợng lô ng ma  tô i chô ra ng tứ  ngôa i ca nh đứa tợ i khiế n la m 
khi la m tô i chaô đa ô, nhứng rô i nhứ nhứ ng ca nh khô  tứợ ng đa  
chế t trông gia  buô t, chô i nôn la i mô c lế n. Tô i cô  ca m nghiế  m 
Chu a thếô tô i tứ ng bứợ c : Ba n tay sứ pha m tuyế  t vợ i cu a Nga i 
chô tô i mô  t chô n dứ a tha  t an lô ng trế n ha nh trì nh muô n ca nh 
cu a cuô  c đợ i. Ca i gian trua n la  tô i cô  nha  n ra tì nh Nga i hay 
khô ng. Cô  nhứ ng ca nh đa ng lô ng tô i tứợ ng cha ng saô vứợ t 
tha ng, nhứng rô i ba n tay Nga i la i can thiế  p, chô tô i nhì n ra " 
dấu chỉ Chúa dùng để uốn nắn tôi ". Mã y mú  tãn dã n, nã ng ã m 
la i tì m vế , va  tô i la i vui cha n bứợ c. 

Đứ c Thà nh Chà Biề n Đứ c XVI tứ ng quà  quyề t : "Chúa không ồn 
ào, nhưng vẫn luôn phát sóng. Vấn đề là ta có mở máy sẵn để dò 
bắt tín hiệu đó hay không. Trong cuộc sống và lối suy nghĩ 
thường ngày của ta có quá nhiều sóng nhiễu khiến ta khó bắt 
được đài. Và chúng ta cũng quá xa lạ với ngôn ngữ của đài đó 
nên không nhận ra tiếng Ngài. Nhưng tôi có thể nói, hễ bất cứ ai 
quan tâm đều có thể cảm nhận được rằng chính Ngài đang nói 
với tôi lúc này. Và làm quen được với Ngài là cả một may mắn 
cho tôi." 

Va ng, qua  "là cả một may mắn cho tôi", bợ i tai tô i cha ng thì nh, 
ma t tô i cha ng tinh, va  tì nh tô i vợ i Nga i cu ng tha  t mợ  nha t. 
Nhứng nhứ ng thợ  ợ cu a tô i cha ng thế  la m Nga i na n lô ng. 

Quanh vứợ n nha  tô i mô  t ba y chim ba c ma . Hì nh nhứ chu ng 
muô n nha  n nợi na y la m quế  hứợng. Cha ng kế  tiế t đô ng la nh 
gia , hay xua n sang, ha  vế , chu ng luô n rì u rì t, lì u lô khiế n khung 
trợ i nhô nhô  na y khô ng tế  nha t, cô  liế u. Hay mô  t ca nh điế  n thứ, 
mô  t cu  điế  n thô ai, mô  t cuô  c ga  p gợ  cha ng tứ ng sa p xế p đa  đế n 
la m đô i thay hiế  n tra ng tiế u cứ c đang muô n la m chu n bứợ c 
cha n tô i trế n ha nh trì nh chứ ng ta . 

" May mắn cho tôi " đa y chứ . Bợ i ta t ca  đa  đế n khi tô i cha ng 
ngợ , tô i cha ng hế  dứ  liế  u tì nh tôa n đứợ c. Tô i cô  ca m nghiế  m 
nhứ trế n cô i đợ i na y chì  cô  riế ng tô i. Chu a khô ng yế u tô i ca ch 
chung chung, nhứng Nga i yế u thứợng, cha m sô c tô i tha  t ca  biế  t. 
Tứ ng na m tha ng cuô  c đợ i, tứ ng tha ng tra m cuô  c sô ng, khi vui, 
lu c buô n… Tô i nha  n ra ra ng Tì nh Cha yế u côn Chu a da nh chô 
tô i cha ng hế  đô i thay, khô ng hế  vợi nha t du  tì nh tô i da nh chô 
Nga i đô i thay nhứ mứa na ng. 

Ngay ca  lu c na y, tay tô i đang ba m ba n ma y, tô i cu ng ngợ  
nga ng trứợ c ca m nghiế  m tô i muô n sế  chia. Mợ i vứ a trứợ c đa y 
tô i cha ng hế  nghì  tợ i. Trông tô i cha ng cô  gì  đế  chô đi ! Nhứng cứ  
nhứ mô i biế n cô  trông đợ i, tô i đa  nha  n ra da u chì  Chu a muô n 
tô i khô ng giứ  khứ khứ qua  ta  ng Nga i traô ban. Nhứ cô ng ca y 
nhô  li ti bế n đứợ ng, tiế ng lì u lô cu a da m côn chim ba c ma  đa  
la m trô n chứ c na ng chuyế n gứ i tì nh Nga i đế n vợ i tô i. Thì  pha n 
tô i, " Nế n Ba c " Nga i traô ban cu ng pha i la m chô sinh lợ i la i. 
Cu ng pha i chuyế n tợ i anh chi  ếm tô i lợ i nha n tha n tì nh ra ng 
Nga i đang mông " HE N HÒ  " ga  p gợ  riế ng tứ tứ ng ngứợ i. 

Tuần Thánh 2016 
Trần nguyên Bình ▲ 

Nợ Yêu Thương 
 

Sáng thức dậy thấy mình còn sống. 

Thêm một ngày lưu lạc trần hoàn. 

Nai lưng trả nợ thế gian, 

Trên phần thờ kính, dưới phần áo cơm. 
 

Ngày hai bữa xin vừa dùng đủ, 

Áo quần cầu sao ủ ấm thân. 

Chả mong xấu đẹp thế nhân, 

Chỉ mong đền đáp hồng ân Chúa trời. 
 

Hồng ân Chúa muôn người cùng hưởng. 

Nhưng không Ngài đổ xuống phàm trần. 

Treo Thân thập giá cứu dân, 

Ai càng nhiều tội càng cần Ơn Thiêng 

 

Tình yêu thương đó sao đền trả. 

Chỉ có thương yêu mới đáp phần./.  

 

NVS 

THÔNG BÁO VỀ HAI KHÓA 
35 NAM (từ 03/08 đến 06/08/2016) 

và  
36 NỮ (từ 10/08 đến 13/08/2016) 

Ban Điều Hành PT đã bắt đầu ghi danh 
và chuẩn bị những công việc cần thiết 
cho hai khóa. Xin quý cha, quý thầy linh 
hướng, quý tu sĩ nam nữ và các anh chị 
cursillistas tiếp tục giới thiệu ứng viên, và 
nhất là bắt đầu sốt sắng làm Palan-
ca cho các ứng viên cùng ban trợ tá hai 
khóa, qua kinh nguyện, lần chuỗi, tham 
dự thánh lễ, chầu thánh thể, hy sinh hãm 
mình, cùng các công việc bác ái khác… 

Đáp lại "sự tin tưởng của Thầy Chí 
Thánh", chúng ta đặt hết sự trông cậy 
vào "Ơn Thánh Chúa" cho dự định tổ 
chức hai khóa 35 và 36 vào mùa hè năm 
nay. Xin Thiên Chúa ban cho ứng viên và 
trợ tá sự quyết tâm, sức khỏe và niềm vui 
trong thời gian sắp tới. 

DE COLORES 
BĐH PT CURSILLO VIỆT NAM ÂU CHÂU 
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Cách đây ít năm, sau khi dự 

ultreya tháng năm, tháng 

dâng hoa ca ngợi ĐỨC 

MẸ, một giòng cảm xúc 

"VÒNG HOA VÔ HÌNH" 

đến trong tôi. Mặc dù nghe 

rất nhiều về ĐỨC MẸ, đã 

hiện ra nơi này chốn kia, nhắc 

nhở chúng ta hãy lần hạt mân 

côi, dù cũng từng đến tận FATIMA, 

LOURDES, những nơi đã được tòa thánh 

công nhận, nhưng tôi vẫn còn hời hợt. Sau nữa là 

một cảm xúc đặc biệt, đến với tôi cách đây 2 năm với 

giòng cảm hứng ngẫu nhiên : một bài ca ngợi "vũ khí 

tình yêu". Tôi nghĩ nên viết lại, để minh chứng cụ thể : 

*** 

Vũ khí của TA là vũ khí tình yêu,  

Không cần mua bán đã có ngàn đời,  

Chỉ cần nụ cười ánh mắt bàn tay,  

Sẽ được cứu rỗi muôn ngàn linh hồn. 

Vũ khí của TA là vũ khí tình yêu, 

Ánh mắt mở rộng trái tim nhịp tình, 

Vũ khí của TA là vũ khí tình yêu, 

Một lời thăm hỏi cũng vơi nỗi sầu, 

Vũ khí của TA là vũ khí tình yêu, 

Bàn tay huynh đệ khiến TA vui lòng, 

Vũ khí của TA là vũ khí tình yêu, 

Một lời kinh Nguyện sáng trưa sớm chiều, 

Vũ khí của TA là tràng chuỗi mân côi, 

Vòng hoa tặng MẸ đóa hoa vô hình, 

Vũ khí của TA là vũ khí tình yêu,  

CHA đã ban xuống sao con hững hờ,  

Vũ khí của TA là vũ khí tình yêu... tình.... yêu..... 

*** 

Thật vậy, tôi vẫn còn hững hờ với CHÚA lắm, nghĩ 

nhưng chưa hành như đức tin chết vậy. Vô tình nghe 

được Cha giảng về tràng chuỗi mân côi như một vũ khí 

để ĐỨC MẸ dùng chống trả ma quỉ, luôn hằng rình rập 

chụp bắt linh hồn chúng ta. Ma quỉ rất tinh vi và nhạy 

bén, chỉ mong chúng ta luôn luôn phạm tội, để rồi từ từ 

xa lánh CHÚA. Chúng chỉ cần có thế, là đã thắng, thật ra 

"tràng chuỗi mân côi" chúng ta làm là cho chúng ta. 

ĐỨC MẸ muốn bảo vệ chúng ta, nhưng MẸ cũng cần sự 

hợp tác, bằng cách lần chuỗi, phải có sự hợp tác, ĐỨC 

MẸ mới thắng được ma quỉ. Cha nói mạnh và cụ thể 

hơn, ví tràng chuỗi mân côi như những viên đạn, muốn 

thắng kẻ thù, phải cần rất nhiều đạn.  

Tôi vẫn biếng nhác, cho đến 

một thời gian sau cũng khá 

dài, đó là ngày mở khóa 33 

và 34. Năm ấy trong gia đình 

có rất nhiều việc bận rộn, tự 

nghĩ chắc không thể đi trợ tá, 

nên tôi không dám ghi danh, 

mặc dù trong thâm tâm rất muốn. 

Đến phút chót tôi đã được dự, như 

có một ai đó đã thu xếp cho. Từ ngày 

khám phá được tình yêu của CHÚA, tôi vẫn dò 

dẫm bước đi trong NGÀI, thật thú vị, ngỡ ngàng. Tôi đi làm 

trợ tá khóa nam được 2 ngày, còn khóa nữ được trọn vẹn 

3 ngày, chính nơi đây tôi nhận được hồng ân của CHÚA. 

Trong khóa 34, tôi đã gặp lại được cô cháu bên chồng, đã 

30 năm không gặp, nhìn mãi và kể lại những kỷ niệm mới 

nhận ra nhau, không hẹn hò cũng chẳng xin số điện thoại, 

về nhà tôi vẫn lu bu vào cuộc sống. Đến một hôm tôi nhận 

được cú phone, nghe đầu giây bên kia cũng không nhận 

ra ai, bị cô cháu đố một hồi mới nhận ra, tâm sự một lúc 

lâu cô cháu mới hỏi: "mợ vào hội mân côi chưa?" Tôi rất 

đỗi ngạc nhiên ??? Sao lại hỏi đúng ngay chỗ ngứa vậy 

kìa, tôi trả lời: cũng muốn đọc chuỗi mân côi từ lâu, nhưng 

cứ chần chừ mãi chưa thực hành. Được nghe cô cháu giải 

thích : vào hội mân côi, mỗi ngày chỉ cần đọc một chuỗi, 

mất khoảng 20 phút nếu muốn hơn thì tuỳ ý càng tốt cho 

chính bản thân mình, không tốn tiền bạc, cũng không phải 

hội họp, chỉ cần ghi danh vào hội là đủ, trong hội hiện nay 

đã được trên 200 ngàn người, khi nào mình về chầu 

CHÚA sẽ có hơn 200 ngàn hội viên cầu nguyện cho mình, 

vì lúc đó mình không thể cầu nguyện cho chính mình. Tôi 

cũng đã muốn đọc kinh mân côi từ lâu, nhưng chưa ngày 

nào là ngày bắt đầu, cũng không dám hứa hẹn gì với cô 

cháu. Thật lạ lùng thay chỉ một tuần sau, cô con dâu người 

ngoại đạo ở xa PARIS lên thăm, đã đặt vào tận lòng bàn 

tay, một chuỗi tràng hạt và nói: "chúc mừng sinh nhật Ma-

man" và hỏi : chuỗi tràng hạt này đẹp không Maman? Tôi 

giữ nguyên trong lòng bàn tay rung động đến bật khóc, 

nước mắt cứ tuôn trào không ngừng. Con dâu tôi rất ngạc 

nhiên, tôi vẫn nức nở và thì thầm với MẸ : MẸ ơi !!! sao 

MẸ lại quá thương linh hồn con như thế ? Con thật có lỗi, 

con xin lỗi MẸ, MẸ ơi ! Sau một lúc lâu thổn thức, lấy lại 

được bình tĩnh, tôi đã giải thích đầu đuôi câu chuyện cho 

con dâu tôi hiểu, và nhìn lại trên tay tôi lại càng ngỡ ngàng 

hơn, một chuỗi tràng hạt màu đỏ. Bản chất của tôi vốn 

thích màu nhã, nhưng từ khi khám phá được tình yêu của 

CHÚA, tôi đang ao ước một chuỗi tràng hạt mầu đỏ, vì đối 

với tôi mầu đỏ tựng trưng cho những "giọt máu cứu độ của 

CHÚA", đã tuôn chảy vì tội lỗi chúng ta. Nên khi nhìn màu 
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CẦU NGUYỆN 

Cụ Bà TÊRÊSA VÕ THỊ CHÍNH 

là thân mẫu của chị Têrêsa Võ Thị Hằng Nga, khóa 6 

Sàigòn,  

và cũng là nhạc mẫu của anh Ernest Mác-cô Lương 

Huỳnh Ngân, khóa 16 Paris 

đã được Chúa gọi về lúc 02g30 ngày 27/4/2016, 

hưởng thọ 97 tuổi. 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ giàu Lòng 

Thương Xót sớm đón nhận linh hồn Têrêsa về hưởng 

Nhan Thánh Chúa, và ủi an, nâng đỡ thân nhân còn ở 

lại với niềm trông đợi sẽ cùng nhau đoàn tụ trong Nhà 

Cha trên trời.  

đỏ luôn nhắc nhở tôi, mỗi khi trong thâm tâm sắp muốn 

phạm tội, thế là tôi lại ngừng ngay. Ôi! những giọt máu 

thật nhiệm mầu. 

Tôi đã tức khắc vào "hội mân côi" ngay trong tháng tám 

đó, tháng sinh nhật của tôi. Linh hồn tôi lại được tái sinh 

thêm một lần nữa. Cuộc sống của tôi lại thêm phần ý 

nghĩa hơn lúc ấy, vì khi vào PT CURSILLO, tôi khám phá 

được tình yêu của CHÚA, tôi thấy cuộc sống đã có ý 

nghĩa, chứ không như lúc trước, cứ cuối tuần lại theo gia 

đình chồng hội họp ăn uống, đánh bài. Đi trong CHÚA tôi 

lại càng thấy CHÚA thật hữu hình, NGÀI vẫn luôn hữu 

hình nhưng chúng ta đã để tâm hồn quá ồn ào, nên 

không nhận ra NGÀI. Giống như tôi trước đây, tâm hồn 

quá ồn ào không nhận được NGÀI, năm lần bảy lượt 

cũng không nhận ra, NGÀI vẫn luôn "nhất quyết" chờ đợi 

chúng ta, và còn uốn nắn chúng ta mỗi ngày trở nên tốt 

lành hơn. 

Khi nhận biết CHÚA tôi vẫn lần mò đi trong các dấu chỉ 

của NGÀI :  

1* bài ca ngợi đã có câu : "vũ khí của TA là tràng chuỗi 

mân côi, CHA đã ban xuống sao con hững hờ "; 

2* bài giảng sức mạnh của chuỗi mân côi;  

3* cô cháu đã lâu năm không gặp, mà lại gặp ngay ngày 

đi trợ tá của PT, nơi mà rất nhiều hội viên nhận được 

hồng ân nơi NGÀI;  

4* con dâu tôi đã tặng chuỗi tràng hạt, màu đỏ mà tôi 

đang ao ước. 

Tất cả những dấu chỉ này đối với riêng tôi đã quá rõ, 

không tức khắc còn chần chừ đến bao giờ. Tôi cảm 

nhận được tâm hồn tôi rất hân hoan, hân hoan để bắt 

đầu với chuỗi mân côi, đối với tôi bây giờ "Vòng hoa vô 

hình" đã trở nên" hữu hình". Tôi nhắm mắt thấy những 

đóa hoa hồng tươi thắm, thơm ngát, tôi thì thầm với MẸ : 

" MẸ ơi, hãy giữ cho con những chuỗi hoa hồng này MẸ 

nhé và con hứa : "sẽ siêng năng" kết những Vòng hoa 

muôn màu sắc tặng MẸ". MẸ đã quá đẹp lại càng đẹp 

hơn. Con mơ ước được làm con ngoan của MẸ. Xin MẸ 

hãy gìn giữ và luôn che chở con, MẸ ơi, MẸ đã cứu linh 

hồn con, ngay nơi trần thế đầy cám dỗ và trông gai, con 

xin vâng nghe lời MẸ, như MẸ đã từng "xin vâng" theo 

thánh ý CHA ngày xưa, để nhân loại chúng con đã nhận 

được ơn cứu độ từ NGƯỜI con của MẸ.  

Cũng tháng 8 khi tôi nhập hội mân côi, còn thêm 1 nhân 

chứng nữa, mà trước đây nghe những lời chia sẻ, tôi 

vẫn để ngoài tai không quan tâm. Đó là một chị bạn thân, 

có người chồng cứ cuối tuần, từ chiều Thứ sáu sau khi 

tan sở là biến dạng, chiều chủ nhật mới mò về. Chủ nhật 

cũng chẳng màng đi lễ, tụ họp bạn bè đánh bài, ăn thua 

chỉ có centimes thôi, nhưng rất mê. Vợ năn nỉ sao cũng 

không xong, đến nỗi cô vợ phải cạo đầu cảnh cáo, mà 

cũng chẳng đi đến đâu. Quá đuối sức, chị chỉ biết dâng 

lời cầu nguyện với "chuỗi mân côi". Một thời gian sau tôi 

gặp lại anh chồng và nghe chính anh kể rằng nhờ người 

vợ cầu nguyện đã cứu được linh hồn anh. Anh đã cám ơn 

vợ, cả hai đã cùng vào PT CURSILLO và cũng là người 

giới thiệu tôi vào phong trào,. Tôi thấy lòng dạ mình thật 

chai đá và yếu đuối thế đó, mà MẸ vẫn quan tâm, MẸ 

chẳng bao giờ bỏ rơi đứa con nào. Tôi tin chắc thế. 

Chuyện thứ 2 là cô cháu, mới được nghe cô kể lại. Cô 

cũng lấy chồng ngoại như tôi, nhưng cô hơn tôi rất nhiều, 

đã biết cầu nguyện và lần chuỗi mân côi từ bé, cô vẫn 

hằng cầu nguyện cho người chồng mỗi ngày. Để đến cuối 

đời, ơn lạ đã đến với anh, anh bị tai biến, tim ngừng đập 

20 phút, bác sĩ đã kịp thời làm hô hấp, anh sống lại nhưng 

vì nằm quá lâu, nên tay chân bị tê cứng. Sau một thời gian 

luyện tập anh đã đi đứng bình thường, việc vệ sinh cá 

nhân cũng không phiền đến vợ con,nhưng đầu óc như trẻ 

thơ. Anh đã ở lại cùng vợ con được thêm 2 năm. Nhưng 

trước khi vĩnh viễn ra đi, anh đã đứng trước bàn thờ khóc 

lóc và xin được làm con của MẸ. Khi anh ra đi cô cháu tôi 

đương nhiên rất buồn, nhưng đồng thời nhận ra MẸ đã 

nhận lời, nên cô vui hơn vì cảm nhận được việc làm của 

mình không phải vô nghĩa. Việc cầu nguyện đều đặn của 

cô cháu đã khiến tôi nhớ lại một câu Cha đã giảng dạy 

giáo dân : thế nào là người đạo đức? Nhiều người trả lời : 

là người biết làm việc thiện, thì Cha giải thích như thế 

chưa đủ, phải làm việc thiện đó thường xuyên để trở thành 

một thói quen thì mới có kết quả tốt, và Cha còn nói thêm : 

anh chị em thử nghĩ xem, nếu việc thiện đó là tốt nhưng 

khi ta hứng thì làm, không hứng thì quên, thì liệu việc đó 

có kết quả tốt không ? Những điều trên đã minh chứng cho 

tôi sự tuyệt vời của chuỗi MÂN CÔI.  

Lạy MẸ, MẸ đã luôn che chở dẫn dắt con, Xin cho con siêng 

năng bền vững với chuỗi mân côi mà MẸ đã luôn hằng nhắc 

nhở, để con được gặp NGƯỜI CON tốt lành của MẸ. 

Con xin cảm tạ MẸ 

Thương 1850 ▲ 
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Tôi sống trên đất Pháp này 

đã 26 năm… Rời Việt Nam ra 

đi với hai bàn tay trắng, hành trang tôi đã mang theo là 

xâu chuỗi, một cuốn sách kinh và hai cuốn tự điển nhỏ ! 

Với ước nguyện « Xin Đức Mẹ dẫn dắt con, che chở con nơi 

xứ lạ quê người, không một người thân ; để con làm tròn 

nhiệm vụ của một người con, người chị và hoàn thành sứ 

mạng tiếp sức với một sơ dòng saint Paul giúp trẻ thất học ở 

vùng Đồng Tháp ». 

Lời cầu xin của tôi đã được Đức Mẹ cầu bầu cùng 

Thiên Chúa, nên trước bao nhiêu khó khăn để thích ứng 

với cuộc sống và công việc mới, Mẹ đồng hành với tôi 

suốt 26 năm nay. Vì vậy, nhằm đền đáp lại những yêu 

thương mà Mẹ đã dành cho tôi, tôi dấn thân và nguyện 

xin dâng những khoảng đời còn lại vào công việc chăm 

sóc, gần gũi những người già cô đơn, bịnh tật, nhất là 

bệnh Alzheimer. Nhưng những bước đầu tiên tôi đã gặp 

nhiều khó khăn và nước mắt, tôi khóc cho nỗi đau của 

người bệnh, khóc cho sự cơ cực bản thân ! Tôi kêu van 

Đức Mẹ « giúp con nhẫn nhục, hy sinh, xin mở miệng lưỡi 

con ra để nói những lời chào hỏi thân thiện ân cần để xoa dịu 

người bệnh Mẹ ơi ! » Có Mẹ, công việc của tôi diễn tiến tốt 

đẹp hơn, trên đường đi làm cũng như lúc về, tôi thường 

ghé nhà thờ Immaculé cầu nguyện với Đức Mẹ « cho con 

mỗi ngày hoàn thành công việc phục vụ của mình ». Trong 

giờ làm, khi gặp trường hợp khó khăn, gặp người bệnh 

khó tính, tôi đều chạy đến cùng Mẹ khẩn cầu van xin : 

« Xin Mẹ thương xót và ban phép lành cho người bệnh này 

mau bớt bệnh, bớt nóng nảy… » 

Ngày qua ngày có Mẹ, tôi đã quen lần với hoàn cảnh 

mới, và sống trong công việc này, tôi không còn nao 

núng, lo sợ khi đứng trước những người bệnh, với 

những căn bệnh khác nhau ! Niềm tin của tôi càng ngày 

càng vững mạnh, Đức Mẹ và tôi không còn khoảng cách, 

cầu nguyện là phương cách tốt nhất giúp tôi thêm sức 

mạnh và can đảm, tôi thường yêu cầu các bệnh nhân cầu 

nguyện chung, đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và 

hát chung Gloria, Gloria. Có nhiều lần sinh hoạt nơi giáo 

xứ, tôi thường quay vidéo và mang đến cho các cụ xem, 

tôi nhìn qua họ thấy có những nụ cười nho nhỏ, ánh mắt 

vui vui. 

Có lần tôi đi thăm một người bệnh, qua cơn mổ khó 

khăn, người bệnh hầu như đánh mất đức tin, ngày ngày 

người ấy gọi điện cho tôi, nói như trong cơn mê… « Bao 

giờ chết đây ? » ! Tôi chỉ ngồi nhìn, thầm xin Đức Mẹ 

giúp con nói lên lời trấn an tinh thần họ. Người bệnh có 

nhiều tính tình khác nhau, có người kiên nhẫn 

cầu xin nơi Mẹ, chấp nhận cơn đau, uống 

thuốc, nhưng cũng có người hay nản lòng, 

trách móc, dỗi hờn… Qua kinh nghiệm, tôi 

thấy khi chăm sóc bệnh nhân mình phải cầu 

xin Chúa, Mẹ giúp cho mình có thêm lòng 

nhẫn nhục, hy sinh và cảm thông với người 

bệnh.  Tôi đã tham dự khóa Cursillo ba ngày 

tại Giáo Xứ, Phong Trào đã nhắc nhở tôi, hành 

trang ngày sống thứ tư trong phục vụ là phải 

giã từ « tự cao, tự mãn, giả hình » có như vậy 

tôi mới có thể thực hiện được châm ngôn « tay 

nắm lấy Chúa, tay nắm lấy anh chị em ». 

Trong tâm tình tạ ơn Mẹ, xin hãy cùng hát với 

tôi :  

«Mẹ ơi, trên trần gian con chưa thấy ai đến nhờ 

Mẹ mà Mẹ không thương giúp.  

Mẹ ơi, con biết rằng tình mẹ rất bao la luôn dõi 

nhìn từng nhịp bước con thơ. 

Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng. 

Mẹ là niềm tin cho người lữ thứ. 

Mẹ là niềm vui cho người buồn đau. 

Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi. »  

( « Chút tình con thơ » Nguyễn Duy) 

          Trần C.▲ 


