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Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Tuy Tháng Hoa đã qua rồi, nhưng những điều suy niệm về Đức Trinh Nữ 
Maria, Mẹ Thiên Chúa không bao giờ cạn kiệt được. Nhân bài giáo lý mới đây 
của Đức Thánh Cha nói về "gia tài của Đức Mẹ để lại cho chúng ta », con cái 
Mẹ qua Chúa Giêsu, Con của Mẹ, thiết tưởng, chúng ta cũng nên tìm hiểu về 
cái gia tài của Mẹ đó. Nó không giống như một bài hát bi quan, chán ghét 
chiến tranh. Nó không là vàng bạc châu báu, ruộng vườn, bất động sản như 
gia tài của người đời. Gia tài của Mẹ để lại cho chúng ta là những lời nhân ái của Mẹ 
đã thốt ra từ trái tim hiền mẫu của Mẹ. Lục tìm trong 4 sách Tin Mừng, trong suốt 33 
năm từ ngày Mẹ chịu thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần, cho đến chung cuộc, chỉ 
có hai Thánh Sử gia, Luca và Gioan là ghi chép lại cả thẩy 7 lần Đức Mẹ lên tiếng. 
Ngoại trừ một lần Mẹ nói nhiều câu, 6 lần kia Mẹ chỉ nói ngắn gọn một hai câu, nhưng 
ý nghĩa sâu xa, xúc tích. Xin phép liệt kê ra đây để chúng ta cùng nhớ lại những lời 
vàng ngọc của Mẹ chúng ta : 

Lần tứ nhất Mẹ mở miệng thưa với Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel rằng : "Việc ấy sẽ 
xẩy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng" (Lc 1, 34). Câu thứ nhì của Đức 
Mẹ là lời Mẹ đáp lời thiên sứ : "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho 
tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1, 38). Câu thứ ba Mẹ nói là lời Mẹ chào bà Ê-li-sa-bét theo 
tục lệ của người Do Thái : "Bình an cho chị" (x. Lc 1, 41-44). Lần tứ tư Đức Mẹ lên 
tiếng là để thốt lên Bài Ca Ngợi Khen (Magnificat) (x. Lc 1, 46-55)). Câu thứ năm của 
Mẹ là âu yếm trách nhẹ Chúa Giêsu Hài Đồng khi Người ở lại Đền Thờ không về cùng 
cha mẹ Người : "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy ? Con thấy không, cha con 
và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con" (L 2, 48). Câu thứ sáu Mẹ nói với Con Mẹ ở tiệc 
cưới thành Cana : "Họ hết rượu rồi" (Ga 2, 3). Và câu thứ bẩy của Mẹ là câu Mẹ nói 
với tôi tớ trong bữa tiệc  : "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (Ga 2, 5).  

Chắc hẳn trong suốt cuộc đời Đức Mẹ, Mẹ không chỉ nói có 7 lần do được các 
Thánh Sử Gia ghi lại. Đó là những lời trong 30 năm nơi Thánh Gia Nazareth, lời Mẹ kể 
chuyện Thiên Thần truyền tin và những chuyện trước khi Chúa Giêsu sinh ra. Nhưng 7 
lời tìm thấy trong Phúc Âm là những lời quan trọng Mẹ thưa với sứ thần, với Thiên 
Chúa, hay với Đức Giêsu, Con của Mẹ. Chỉ có câu thứ bẩy là Mẹ nói với những người 
hầu hạ bữa tiệc cưới. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã chứng minh câu nói đó là dành 
cho tất cả chúng ta, và cả 7 câu của Mẹ gói ghém những gì Mẹ muốn để lại cho chúng 

ta. Đó là toàn bộ gia tài của Mẹ : "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo". 

Là cursillistas, chúng ta tự nguyện trở thành môn đệ của Thầy Chí Thánh, là con cái 
của Đức Trinh Nữ Maria (x. Ga 19, 26-27). Với hai tư cách này, chúng ta hãy noi 
gương Mẹ vì Mẹ là môn đệ trung thành nhất, luôn theo sát Chúa Kitô, Con của Mẹ; và 
chúng ta hãy nhận lấy gia tài Mẹ để lại cho chúng ta : đừng quên lời Mẹ dặn : "Người 

bảo gì, các anh cứ việc làm theo". 

Đây là bản tin sau cùng của niên khóa trước khi nghỉ hè. Nhưng trước đó, còn việc 
quan trọng nhất của tất cả chúng ta là hai Khoá Cursillo 35 và 36. Chúng ta hãy dâng 
tất cả cho Thầy Chí Thánh và Đức Trinh Nữ Maria thân mẫu của Người. Cầu xin Thầy 
Chí Thánh gửi Thần Khí của Người xuống trên hai khóa này, để không chỉ hoán cải, 
canh tân tâm hồn các anh chị khóa sinh mà còn canh tân, hoán cải không ngừng các 
rollistas, trợ tá và toàn thể các cursillistas chúng ta nữa. 

Văn Phòng Điều Hành và Ban biên tập xin kính chúc Đức Ông Linh Hướng Giáo 

Phận, quý cha, quý thầy linh hướng Phong Trào và toàn thể quý anh chị cursillistas 

mới, cũ, một kỳ nghỉ hè tốt đẹp. Kính chào tạm biệt.  

Văn Phòng Điều Hành 

Lá thư Phong Trào 

Gia tài của M
ẹ 

05 

và 

06 
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Đức tin của con đã cứu con.  

 Trong Tin Mừng, các thánh sử thuật lại nhiều 

phép lạ chữa lành. Như câu chuyện (trong Mc 5, 

24-34) một bà bị băng huyết đã muời hai năm, 

khốn khổ tán gia bại sản vì đã chạy thầy chạy 

thuốc bao phen mà vẫn không lành. Bà đã đánh 

bạo, tìm sờ được vào tà áo Chúa, vì bà tự nhủ: 

«Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ đuợc 

cứu.» Tức khắc bà đã đuợc khỏi bệnh. Và khi bà 

run sợ thú thật truớc Chúa, Chúa đã nói với bà: 

«Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. 

Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.» 

 Khi trình thuật các phép lạ, các thánh sử chỉ 

chờ mong có một điều nơi mỗi người chúng ta, 

là một đức tin sâu sắc, chính chắn, có suy nghĩ, 

chứ không phải là một sự hâm mộ nông cạn và 

chóng qua. Nhất là khi gặp phải những hoàn 

cảnh éo le đầy thử thách. Vì chỉ khi nào, trong 

Sự Thật và trong Thần Khí, chúng ta tin Chúa 

Kitô-Giêsu là Đấng Toàn Năng, đầy lòng 

thương xót, con người chúng ta mới thoát khỏi 

mọi định mệnh, mọi quyền lực của sự dữ thao 

túng nơi mình, để được cùng Chúa đi vào Nước 

Trời. 

 Theo Kitô giáo thì sự cứu độ thật và vinh viễn 

của con người không phải là nơi sức mạnh của 

vũ trụ, không phải là nơi một bí quyết thiêng 

liêng, cũng không phải nơi Kinh Sách hay nơi 

Lề Luật. Lại càng không phải là do tự sức mình 

tu luyện. Sự cứu độ là ở nơi sự tin tưởng của cá 

nhân mình vào một Đấng Duy Nhất và Chân 

Thật, đã bằng khuôn mặt Chúa Kitô-Giêsu, để 

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) 

trở nên gần gủi, thân thiết bằng hữu, mặt đối mặt 

với mình. 

 Trong Kitô giáo, truớc tiên có một Đấng Cứu 

Độ, Ngài mang đến ơn cứu độ (và dĩ nhiên cần 

đuợc con người tiếp nhận). «Nếu miệng bạn 

tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin 

rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ 

cõi chết, thì bạn sẽ đuợc cứu độ.» (Rm 10, 9-13) 

Ơn cứu độ loài người của Chúa Giêsu 

 Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Ngôi Lời của Chúa 

Cha, Đấng Cứu Thế duy nhất của mọi người. 

Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thập Giá là để 

cứu độ loài người. Để hiểu ý định sâu sắc của 

Chúa Cha về Chúa Giêsu trên Thánh Giá, chúng 

ta hãy nghe những chân lý Giáo Hội dạy sau 

đây : 

- Thánh Phêrô : «Tội lỗi của chúng ta, chính 

Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây 

thập giá. Người phải mang những vết thương mà 

anh em đã đuợc chữa lành » (1 P 2, 24). 

- Thánh Gioan : « Máu Chúa Giêsu thanh tẩy 

chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.» (1 Ga 1, 7) 

- Thánh Phaolô : « Trước kia anh em là những 

người ở xa, nhưng nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, 

nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, anh em đã trở nên 

những người ở gần. » (Ep 2, 13) 

- Trong Sách Khải Huyền: « Đức Giê-su Ki-tô 

là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết 

chỗi dậy, Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu 

mình rửa sạch tội lỗi chúng ta. » (Kh 1, 5) 

Những khái niệm về ơn cứu chuộc 
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a. Khái niệm cứu chuộc (cứu độ) hiểu cách sai 

lạc 

- Có kẻ làm ngơ không nói đến cứu chuộc, cho 

dù có chứng cớ rỏ rành của Kinh Thánh, của các 

Giáo Phụ và của Phụng Vụ. 

- Có kẻ cho Thập Giá là một « tai nạn » Chúa 

Giêsu không chờ mà phải chịu; là do nhiều cảnh 

ngộ trùng hợp làm nên, như sự hiểu lầm của dân 

Ngài, sự đồng minh của các kẻ thù của Ngài; và 

cũng có thể là sự thiếu khôn ngoan của Ngài... 

 Những ý niệm và lý luận này hoàn toàn phản 

lại Tin Mừng. Vì Tin Mừng, một mặt cho biết 

biến cố Thương Khó đã đuợc các tiên tri « loan 

báo tự ngàn xưa », đã đuợc « chép trong Kinh 

Thánh »; mặt khác Tin Mừng còn cho biết Chúa 

Giêsu loan báo đến ba lần với các môn đệ về sự 

Thương Khó của mình và Chúa ý thức đến việc 

mình lên Giêrusalem đúng vào giờ của Người : 

« Đức Giêsu biết giờ của Ngài đã đến » (x. Ga 

13,1 và tiếp theo). Sau cùng, Tin Mừng làm 

chứng rằng biến cố Thương Khó không phải là 

câu chuyện vặt, một giai thoại trà dư tửu hậu, 

nhưng là chuyện sinh tử, quan hệ đến mọi 

người, từ truớc cho đến ngày nay và mãi về sau. 

 b. Khái niệm cứu chuộc (cứu độ) hiểu cách 

khiếm khuyết 

Những người tin vào Tin Mừng cho Thập Giá là 

chứng cớ lớn lao về tình yêu của Chúa Giêsu 

đối với loài người, Thập Giá là đỉnh yêu thương 

của toàn thể lịch sử loài người. Thiên Chúa đã 

tỏ cho chúng ta biết Tình Yêu của Ngài nơi 

Chúa Giêsu và mời gọi chúng ta sống Tình Yêu 

ấy. Điều này rất đúng, nhưng không đầy đủ. 

Thập Giá không chỉ là dấu hiệu nhưng còn là 

nguồn mạch. 

 Vì chỉ nhìn Thập Giá như dấu hiệu thôi, 

chúng ta thu hẹp Thập Giá thành một kiểu mẫu 

để bắt chước (có bắt chước đuợc không ?) và 

như thế thì Chúa Giêsu không có cứu độ chúng 

ta ; Chúa Giêsu chỉ bày tỏ cho chúng ta con 

đuờng cứu độ để chúng ta tự cứu lấy mình. Điều 

này hoàn toàn đối lập với Kinh Thánh, với giáo 

huấn của các Tông Đồ và với Phụng Vụ của 

Tuần Thánh. 

 c. Hai quan điểm cần thiết trong khái niệm 

cứu độ 

- Quan điểm thứ nhất, sự đền bù, cứu độ (cứu 

chuộc) luôn quan hệ đến một giá phải trả. Giá 

phải trả ở đây không phải là giá kê trên một hoá 

đơn. Tuy vậy, Thánh Tông Đồ Dân ngoại Phaolô 

nói : «Nhờ máu Đức Kitô đổ ra, anh em đã trở 

nên những người ở gần.» (Ep 2,13). «Vì Thiên 

Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em.» (1 Cr 

7, 20). Con Thiên Chúa đã phải trả bằng giá máu 

để cứu độ chúng ta. 

- Quan điểm thứ hai, sự đền bù, cứu độ (cứu 

chuộc), là để giải thoát, là để mang lại sự tự do 

cho người đuợc cứu độ. Thập Giá thật sự là giải 

thoát. Thập Giá thay đổi hoàn toàn tương quan 

giữa con người và Thiên Chúa. Chúa Kitô là bình 

an của chúng ta và là sự hoà giải giữa chúng ta. 

« Thật vậy, chính Người là bình an của chúng 

ta : Người đã liên kết đôi bên, dân Do-thái và 

dân ngoại, thành một; Người đã hy sinh thân 

mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù 

ghét; Người đã huỷ bỏ Luật cũ gồm các điều răn 

và giới luật. Như vậy, khi thiết lập hoà bình, 

Người đã tác tạo đôi bên thành một người mới 

duy nhất nơi chính bản thân Người. Nhờ thập 

giá, Người đã làm cho đôi bên đuợc hoà giải với 

Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên 

thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét.  Người 

đã đến loan Tin Mừng bình an: bình an cho anh 

em là những kẻ ở xa, và bình an cho những kẻ ở 

gần. Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên, chúng ta 

đuợc liên kết trong một Thần Khí duy nhất mà 

đến cùng Chúa Cha. » (Ep 2,14-18). 

KẾT LUẬN  

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tóm lại 

trong một câu rất thâm sâu về Ơn Cứu Chuộc của 

Chúa Kitô-Giêsu : 

«Sự Cứu Rỗi chính là đem con người trả lại 

cho Thiên Chúa và đem Thiên Chúa trả lại 

cho con người. Trên Thập Giá và nhờ Thập 

Giá, Chúa Giêsu là Thiên Chúa trao hiến cho 

mọi người, và con người đuợc hiến trao cho 

Thiên Chúa.» ■ 
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Tâm Tưởng của PT Cursillo, theo sự diễn tả của ông Eduardo 

Bonnín bao gồm việc công bố tin tốt nhất về thực tại tuyệt diệu 

nhất, đó là Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô, yêu thương 

chúng ta; được truyền đạt bằng phương tiện khả quan nhất, 

đó là tình bạn, nhắm vào sự ưu việt của mỗi cá nhân, đó là 

con người có khả năng xác tín, kiên quyết và chung thủy (Cẩm 

Nang Lãnh Đạo, Ch. 2). 

Trong Bản Tin Liên Lạc của chúng ta vừa qua, chúng ta đã 

đọc thấy làm thế nào tình bạn tiếp cận việc hoán cải của con 

người trong ba giai đoạn rõ rệt mà chúng ta gọi là Tiền Cursil-

lo, Khóa Cursillo, và Hậu Cursillo. Trong Bản Tin ấy, chúng ta 

nói về việc làm thế nào trong giai đoạn Tiền Cursillo phương 

pháp Đặc Sủng Nền Tảng cố nhận diện, làm bạn và sau đó 

giúp bạn mình là kẻ đi tìm một điều gì mà người bạn cho đó là 

niềm hạnh phúc hoặc sung mãn, hay là lý tưởng của bạn 

mình. Chúng ta biết đó thật là con người Đức Kitô! Và khi làm 

như vậy, con người bạn ấy khuếch trương và gia tăng việc tìm 

kiếm rồi hướng đến ba cuộc gặp gỡ thiết yếu ấy. Vì thế, chúng 

ta hãy nói về cách thức làm thế nào tiến trình này tiếp tục 

trong giai đoạn thứ hai của phương pháp Đặc Sủng Nền Tảng, 

đó là Khóa Cursillo Cuối Tuần. 

“Khóa Cursillo Cuối Tuần, trên hết mọi sự, là một kinh nghiệm 

sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực” (Cấu 

Trúc các Tư Tưởng). Tình bạn và tình yêu Thiên Chúa trong 

Chúa Giêsu Kitô là trung tâm điểm của điều căn bản để trở 

nên Kitô hữu đích thực và, trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, tình 

bạn vẫn là phương pháp hoàn hảo nhứt để truyền đạt tình bạn 

và tình yêu cho tất cả các tân Cursillistas. 

Để cảm nghiệm tiến trình ấy trong giai đoạn thứ hai của 

Phương Pháp, đó là Khóa Cursillo Cuối Tuần, trước hết chúng 

ta cần phải suy nghĩ làm thế nào tình bạn, việc cầu nguyện và 

hy sinh hãm mình ảnh hưởng nhóm trợ tá là những kẻ sẽ 

phục vụ trong Khóa Cursillo Cuối Tuần, ảnh hưởng đời sống 

tâm linh và lòng trung thành của họ đối với Đặc Sủng Nền 

Tảng PT Cursillo. Và cuối cùng, nhưng cũng quan trọng không 

kém, là làm thế nào tình bạn có thể giúp khai thông tiến trình 

hầu giải quyết việc cung ứng dịch vụ cho Khóa Cursillo Cuối 

Tuần, nghĩa là các nhu cầu vật chất và việc thành phần lãnh 

đạo quan tâm đến các tân Cursillistas sau Khóa Học. 

Đầu tiên và trước hết, chúng ta cần hiểu rằng tuyệt đối không 

điều gì xảy ra hoàn toàn hiệu nghiệm liền mà không cần Pa-

lanca, không cần cầu nguyện và hy sinh hãm mình của nhiều 

người. Cho nên vừa khi “Khóa Cursillo Cuối Tuần” kế tiếp 

được đề cập, nhờ có sẵn tình bạn đã được thiết lập với nhiều 

người khác nhau, thì lập tức ta nên khởi sự xin mọi người hy 

sinh hãm mình và cầu nguyện cho sự thành công trong khía 

cạnh tông đồ của Khóa Học. Chúng ta càng có nhiều bạn hữu 

thật lòng thì càng có nhiều Palancas chân thành và trung thực 

hơn. 

Kế đến, một đội ngũ trợ tá cần được tuyển chọn. Cẩm Nang 

Khóa Cursillo hiện đang được sử dụng có đưa ra ba đề nghị 

để tuyển chọn trợ tá. Bất kỳ đề nghị nào trong những đề nghị 

này đều có thể chấp nhận miễn là quyết định cuối cùng phải 

được Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận chấp thuận. Trong 

tiến trình tuyển chọn nhóm trợ tá, tình bạn chân thật sẽ là một 

tiêu chuẩn cần được sử dụng. Và nếu tình bạn chân thực hiện 

hữu, thì chúng ta biết những người nào chúng ta sẽ chọn rồi. 

Chúng ta biết khả năng của những người này, và chúng ta 

biết họ hiểu Đặc Sủng Nền Tảng, biết những tiềm năng và 

nhược điểm của họ. Chúng ta biết làm thế nào họ có thể bổ 

sung cho tính cách đặc thù của Nhóm hầu đáp ứng được tính 

đa dạng của nhiều cá tính trong số các tân Cursillistas. 

Nhóm Trợ Tá cũng nên biết rằng nếu chúng ta phải tiếp tục, 

và quan trọng hơn, phải tăng cường tình bạn đã được khởi sự 

trong giai đoạn Tiền Cursillo, thì chúng ta cần chuẩn bị cho 

chính chúng ta học hỏi về Đặc Sủng Nền Tảng trong sinh hoạt 

của Trường Lãnh Đạo và thăng tiến tâm linh trong các buổi 

tĩnh tâm. Thành thực mà nói, một thành viên trong Nhóm Trợ 

Tá không thể cho đi những gì chính mình không có. Đặc Sủng 

Cursillo đã có mọi thứ mà Phong Trào cần và các Trợ Tá 

không phải quan tâm lo lắng về việc thêm những thứ không 

thiết yếu vào và/hoặc sáng chế ra bất cứ thứ gì nhằm làm nổi 

bật công việc của Chúa Thánh Linh. Nếu chúng ta gìn giữ tính 

cách đơn sơ của Khóa Cursillo Cuối Tuần, kết quả sau cùng 

sẽ là một Khóa Học tràn đầy ân sủng và hiệu quả hơn nhiều. 

Chúng ta không thể quên rằng các trợ tá không phải là những 

kẻ đề xướng việc hoán cải của các Ứng Viên dự khóa; họ chỉ 

là những khí cụ trong tay của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh 

Linh mới là Đấng khởi đầu cuộc hoán cải và việc này xảy ra 

do tâm tính và tự do ý chí của mỗi ứng viên. Ông Eduardo 

Bonnín luôn luôn nhắc nhở rằng mọi sự trong Khóa Cursillo 

Cuối Tuần đã được triển khai trọn vẹn rồi và chúng ta chỉ cần 

lo giữ gìn cho nó đơn giản, tự nhiên, bình thường và lúc nào 

cũng chân thật. Ông Bonnín cũng đã từng nói rằng PT Cursillo 

không cần ai ép buộc hay vận động bằng mánh khóe. Quyền 

tự do, nhân phẩm và sự tôn trọng dành cho mỗi người luôn 

luôn phải có. 

Đặc Sủng Nền Tảng là Kerygmatic, tức là phải được hân 

hoan loan truyền, nhưng không cần thuyết giảng nhiều mà 

cần đời sống chứng nhân của thành phần lãnh đạo. Tất cả 15 

Rollos của Khóa Cursillo Cuối Tuần có hai phần rõ rệt: sứ 

điệp của Rollo và sứ điệp của đời sống người trình bày, tức 

Rollista. Tất cả mọi trợ tá, Giáo Dân và Giáo Sĩ, cần phải biết, 

tin và sống những điều mình công bố. 

Các Trợ Tá cũng phải biết rõ những đặc tính, tiềm năng và 

Tình Bạn trong Khóa Cursillo Cuối Tuần 

(Trích từ : Bản Tin Liên Lạc Tháng 6/2013) - THL 
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thiếu sót của mình hầu trong tình bạn chân thật, họ sẽ giúp 

đỡ nhau trong khi hình thành Nhóm Trợ Tá và do đó, sống 

làm chứng cho Rollo Kitô Giáo Thực Hành và trung thành 

với Đặc Sủng Nền Tảng. Và trên hết mọi sự, thành phần 

lãnh đạo cầu nguyện, học hỏi và chuẩn bị chung với nhau, 

theo cách thức Nhóm Trợ Tá thăng tiến về mặt tâm linh và 

làm chứng cho tình bạn vô điều kiện, tình bạn này đã được 

đưa vào giai đoạn Tiền Cursillo trong Phương Pháp Cursil-

lo. Tình bạn tuyệt đối này tiếp tục trong giai đoạn Khóa 

Cursillo Cuối Tuần kể từ lúc đầu khi các Trợ Tá mới gặp 

các ứng viên. Từ lúc đầu tiên này các Trợ Tá dùng phương 

pháp “thăm dò” mà sách “Cấu Trúc Các Tư Tưởng” cho là 

“căn bản duy nhứt mà trên nền tảng nầy ta có thể xây dựng 

lòng thành thực của ta mà không va chạm và tình bạn 

không theo quy ước.” 

Nhờ tiến trình thiết lập tình bạn tuyệt đối này trong Khóa 

Cursillo Cuối Tuần và với Ơn Thánh Chúa, được thúc đẩy 

bởi vô số lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình, các ứng 

viên được chỉ cho thấy họ có khả năng sống một đời sống 

mới, có thể tìm thấy giá trị con người của mình, tình yêu và 

tình bạn của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô và khám 

phá ra các anh chị em khác cũng đang nỗ lực sống và chia 

sẻ những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Và 

nhờ đó, họ hình thành một tâm thức mới có thể giúp họ đạt 

được một ý nghĩa mới, có tác động mạnh hơn đối với đời 

sống của họ. 

Sau đó, tình bạn có tác dụng trong tiến trình cung ứng dịch 

vụ cho Khóa Cursillo Cuối Tuần. Các Trợ Tá hoặc một Ủy 

Ban được giao cho trách nhiệm này, cần phải ra tay cung 

ứng dịch vụ cho Khóa Cursillo, như tìm địa điểm, phòng ốc, 

thức ăn, dụng cụ, v.v… Họ sẽ chu toàn công tác quan trọng 

này trong tình bạn chân thật và tinh thần đồng đội. Khi phục 

vụ với tâm thức này, họ sẽ có cơ hội cầu nguyện và làm 

việc chung với nhau ; với Ơn Thánh Chúa, trách nhiệm của 

họ tổ chức Khóa Cursillo Cuối Tuần trở thành một công 

việc nhẹ nhàng hơn nhiều. 

Sau hết, nhưng cũng quan trọng không kém, đó là tình bạn 

của các Trợ Tá phải được tiếp nối với các tân Cursillistas 

sau Khóa Học. Tất cả các tân Cursillistas cần chứng thực 

trong Ngày Thứ Tư của mình rằng mọi sự họ đã được nghe 

thấy và cảm nghiệm kể từ lúc họ được gặp gỡ đầu tiên 

trong giai đoạn Tiền Cursillo, đều có thật và các Trợ Tá 

trong Khóa Cursillo đang sống những điều căn bản để trở 

nên Kitô hữu đích thực tương tự như họ đã công bố trong 

Khóa Học. 

Để kết luận, chúng ta hãy suy niệm về lời nói của vị sáng 

lập của chúng ta, như sau : 

“Chúng ta phải trung thành với Phúc Âm, ân cần với 

Con Người và cởi mở với thực tại mà ta đang 

sống” (Eduardo Bonnín Aguiló). 

De  Colores !  

Chút suy nghĩ về Kinh Lạy Cha 

LTS : Nhiều lần được nghe giảng giải, xem các bài suy niệm, bao lần 
đọc thuộc làu làu, … nhưng hẳn ai ai đã từng có lúc ‘giật mình tự 
hỏi’ : tô i hiế u gì  vế  điế u tô i đang thaô thaô đô c ? Trong bài chia sẻ 
này, anh NVS theo ý hướng đó ghi lại chút suy tư mang tính khám 
phá cá nhân vào một lần ‘giật mình tự hỏi’.  

Hô m nay ma ô muô  i xin đượ c chia sế  cu ng vợ i quy  anh chi  ếm 
vế  ba i Kinh la y Cha ma  Tha y chì  Tha nh đa  da y chô chu ng ta. Đô  
la  mô  t ba i kinh tuyế  t vợ i, ba i kinh ma  đa  la  kytô  hư u ai cu ng 
thuô  c na m lô ng, đô c mô i nga y, nhưng cô  điế u tô i (ma  cha c cu ng 
cô  mô  t va i anh chi  ếm) chì  hay đô c thuô  c lô ng ma  thô i, ì t cô  di p 
tì m hiế u y  nghì a ma  Chu a Giế su gô i ghế m, gợ i ga m. Như ng suy 
tư ma  Nga i muô n nha c nhợ  chu ng ta thư c la  mô  t gia ô hua n chư  
khô ng pha i chuyế  n thượ ng đa u nhế . 

Ý  nghì a tuyế  t vợ i cu a ba i Kinh la y Cha : nế u khô ng dô Chu a 
Giế su da y chô chu ng ta, thì  vợ i bô   ô c cu a lôa i ngượ i, chô du  gôm 
ta t ca  tu i khô n trông thiế n ha  la i cu ng khô ng ta i na ô la m nế n 
đượ c, vì  ngoà i Đư c Giê su, kho ng co  ài tư  trợ i xuo ng và  hiê u 
đượ c Chu à Chà. 

Ca u đa u tiế n : « La y Cha chu ng côn ợ  trế n trợ i » đa y la  lợ i 
tuyế n xưng, la  mô  t sư  vui mư ng hôan hy , sung sượ ng, ha nh 
phu c chô chu ng ta la  đượ c biế t Thiế n Chu a la  Cha, Đa ng ma  tư  
nga n xưa lôa i ngượ i đa  tì m kiế m, la  Thuợ ng Đế , Đa ng ta ô nế n vu  
tru  va n va  t luô n ca  lôa i ngượ i :"Đa ng tôa n na ng". 

« Chu ng côn nguyế  n Danh Cha ca  sa ng » la  mô  t lợ i tuyế n thế  , 
la  bô n pha  n la m côn thì  pha i biế t la m chô Danh Cha đượ c ca  
sa ng chô « Nượ c Cha tri  đế n ». Ở  đa u cô  côn ca i cu a Nga i thì  ợ  
đo  Ngà i ngư  tri . 

« Ý  Cha thế  hiế  n dượ i đa t cu ng như trế n trợ i. ». Pha i thư c 
ha nh Tha nh y  cu a Nga i ợ  mô i nợi mô i lu c mô i thì  khi cô n ợ  dượ i 
thế  hay đượ c lế n trợ i. 

« Xin cha chô chu ng côn hô m nay lượng thư c ha ng nga y». 
Khô ng pha i chì  la  cợm ba nh đế  nuô i tha n xa c đa u ma  cô n la  Lợ i 
ha ng sô ng nư a chợ . Nhợ  la i lợ i cu a Chu a  Giế su da y ca c côn 
khô ng pha i chì  sô ng nhợ  va ô cợm ba nh ma  thô i, ma  cô n pha i 
nhợ  va ô Lợ i ha ng sô ng tư  miế  ng Thiế n-Chu a pha n ra. Đa y la  cu a 
nuô i ta m linh. Chu a Giế su cô  y  muô n da y chu ng ta pha i đô c kinh 
tha nh mô i nga y, đế  tư  đô  chu ng ta cô  thế  tì m đượ c Lợ i cu a 
Chu a, Lợ i ha ng sô ng đô  la  như ng a n su ng la m chô linh hô n đượ c 
sô ng va  sô ng dô i da ô hợn lế n. 

« Va  tha nợ  chu ng côn ». Xin ợn tha thư . 

« Như chu ng côn cu ng tha kế  cô  nợ  chu ng côn ». Khi nha  n la nh 
ợn đượ c tha thư  thì  chu ng ta cu ng pha i biế t hô c thếô gượng cu a 
Chu a ma  tha thư  chô anh ếm cu a mì nh (như ng ngượ i tha n ca  n). 

« Xin chợ  đế  chu ng côn xa chượ c ca m dô . » Ca u na y la  lợ i kha n 
xin đượ c Nga i chế chợ , gì n giư  chu ng ta, vì  chu ng ta yế u đuô i, 
hay sa nga  nế n pha i biế t cha y đế n nu p va ô lô ng tư  bi cu a Thiế n-
Chu a (chô du  mang tô  i gì  đi nư a). 

« Nhưng cư u chu ng côn chô khô i mô i sư  dư . »  Ca u xin Nga i 
bế nh đợ  ba ô vế   chu ng ta vì  khô ng cô  Nga i thì  ta khô ng la m gì  
đượ c. 

Amến 

NVS ▲ 
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Na m nay la  Na m Tha nh Lô ng Thượng Xô t, 

đượ c Đư c Già o Hoà ng Phànxico  à n đi nh tư  

nga y 08 tha ng 12 na m 2015 đế n nga y 20 

tha ng 11 na m 2016. Ta t ca  mô i Kitô -hư u, 

tu y thếô kha  na ng cu a mì nh, đế u cô  thế  mô i 

nga y được hượ ng mô  t ợn Tôa n Xa  khi hô  

thư c hiế  n mô  t cuô  c ha nh hượng bượ c qua 

Cư a Tha nh ta i mô  t đi a điế m đượ c chì  đi nh. 

Trượ c đa y, ca c đi a điế m a y thượ ng la  ợ  Rô ma, 

nhưng na m tha nh la n na y, Đư c Gia m Mu c đi a 

phượng cu ng đượ c u y quyế n chì  đi nh nợi ha nh 

hượng chô đi a pha  n cu a mì nh. Ca c bế  nh nha n na m liế  t 

giượ ng cu ng như ca c tu  nha n bi  giam giư  đế u cô  quy 

đi nh riê ng cho ho  đượ c hượ ng à n xà  cu à nà m thà nh. 

Tô ng Gia ô pha  n Paris la  nợi cô  nhiế u đi a điế m ha nh 

hượng, ngôa i nha  thợ  chì nh tô a, cô n ba y nha  thợ  kha c 

đượ c chì  đi nh. Cho ng to i thượ ng dà n chà u no  i đi ho c 

gia ô ly  ta i Gia ô xư  VN Paris, trông khi chợ  đợ i cha u ngô i 

hô c trông lợ p, anh lợ i du ng thợ i gian đô  đi đế n Vượng 

cung Tha nh đượ ng Sacrế  Côếur ca u nguyế  n xin a n xa . 

Tô i cu ng đa  mô  t la n đi thếô anh, cô  lế  y  nghì a « ha nh 

hượng » la  đu ng đô i vợ i tô i, vì  tô i pha i cô  ga ng tư ng 

bượ c đi lế n đô i caô ! Gia ô xư  VN Paris cu ng tô  chư c mô  t 

cuô  c ha nh hượng chô gia ô da n VN đế n Đế n Đư c Mế  

Ha ng Cư u Giu p, nga y 29/05/2016, ta i Qua  n 11 Paris. 

Ra t đô ng gia ô da n va  vợ  chô ng tô i đa  sô t sa ng tham dư  

cuô  c ha nh hượng a y. 

Đà  c biê  t Già o xư  co n to  chư c mo  t chuyê n hà nh hượng 

đi Ro mà bà ng xê cà do chà Giusê Trà n Anh Du ng hượ ng 

da n, tư  nga y 06/06/2016 đế n nga y 11/06/2016, tha  t 

đu ng vợ i lo ng to i ượ c ào đượ c đi Ro mà. Lu c đà u cho ng 

tô i cu ng muô n đi, sau đô  tha y ha nh trì nh ngô i trế n xế ca 

nhiế u giợ , anh sợ  sư c khô ế khô ng chô phế p nế n đế  tô i đi 

mô  t mì nh. Cô  lế  chuyế n ha nh hượng na y đu ng vợ i sợ  

nguyế  n cu a nhiế u ngượ i nế n chì  sau mô  t thợ i gian nga n, 

ca  hai xế ca đế u hế t chô , vu ng tô i ợ  cô  ta m ngượ i ghi tế n 

đi. Co  là n to i ho i « Chà co  lo kho ng ? », chà trà  lợ i : « Lo 

chư , cha pha i la m tua n chì n nga y ca u nguyế  n vợ i Tha nh 

Giusế ». Lu c đô , tô i nghì  cô  lế  cha lô cô  đu  sô  ngượ i ghi 

danh, nhưng đế n nga y khợ i ha nh cu ng như trông suô t 

cuô  c ha nh hượng, cô n pha i lô nhiế u chuyế  n kha c. 

Trông di p na y, xa y ra chuyế  n đì nh cô ng cu a xế lư a va  

mưa lu  la m lu t lô  i ta i nhiế u vu ng trế n nượ c Pha p, cô  

đượ ng xà lo   bi  ngà  p nượ c. Đà u tiê n to i lo viê  c di chuyê n 

tư  nha  tợ i đi a điế m khợ i ha nh, nế u xế lư a đì nh cô ng ba t 

tư  va ô giợ  chô t, khô ng tô n trô ng giợ  đa  niế m yế t thì  kế t, 

dô đô , tô i quyế t đi nh lế n Gia ô xư  ngu  va ô chiế u hô m 

trượ c. Chô ng tô i đi thếô giu p mang ha nh ly . Tợ i nợi, la i 

đượ c tin ngà y mài cà c Chà sê  tợ i đi à điê m 

khợ i ha nh ba ng xế hợi, thế  la  chô ng tô i pha i 

ngu  la i đế  sa ng mai da n tô i đi chô cha c a n. 

Sau đô  la  lô chuyế  n lu t, khô ng biế t lô   trì nh 

xế ca cô  bi  nga n trợ  khô ng. Tô i nô i : « thô i 

chì  cô n trô ng ca  y va ô Đư c Mế  va  Tha nh 

Giusế ».  

Chuyế n ha nh hượng đa  giu p mô i ngượ i trế n 

xế cu a tô i hô c hô i la i Kinh Tha nh, cô  như ng ca u 

hô i vui vui vế  tiế u sư  ca c vi  gia ô hôa ng, hôa  c vế  

Đư c Mê  và  cà c thà nh … Phà n đo  vui nà y là m to i nhợ  

la i hô i cô n nhô  ợ  VN, trế n tivi, cô  chượng trì nh đô  vui đế  

hô c cu a trượ ng Gia Lông va  Pếtrus Ky . Trế n xế, đượ c chia 

la m hai nhô m, pha n na y ra t ha ô hư ng, sô i nô i, ai cu ng 

đo ng go p trà  lợ i, nho m nà o thà ng sê  đượ c tà  ng quà . Cuo i 

cu ng, ca  hai nhô m đế u nha  n đượ c pha n thượ ng, ra t la  vui. 

Trế n xế cô n cô  mô  t ngượ i ‘nhiế u chuyế  n’, chu ng tô i gô i 

như va  y vì  anh cô  nhiế u chuyế  n vui đế  kế  la m mô i ngượ i 

vui cượ i, quế n hế t mế  t nhô c đượ ng da i. Tô i ca m nha  n la  

khi đi ha nh hượng thì  mì nh đô c kinh ca u nguyế  n sô t sa ng 

hợn ợ  nha , đượ c ga n Chu a, ga n Đư c Mế . 

Nga y đa u tiế n đế n Rô ma la  nga y caô điế m nha t cu a 

chuyế n ha nh hượng. Tô i tha y ca c cha ra t va t va , cha y 

ngượ c cha y xuô i, vì  chuyế n na y cô  nhiế u ba c lợ n tuô i, hì nh 

như cô  vế  cu ng hợi ‘la n’ la m cha Sinh thì nh thôa ng pha i 

kế u lế n ba c C, ba c V đa u, hôa  c ba c H đa u rô i … Tô i nghì  sau  

chuyế n ha nh hượng vế  cha c hai cha sế  xế p bợ t ca i bu ng ! 

Lu c na y tô i mợ i hiế u ra la  khô ng pha i cha chì  lô cô  đu  sô  

ngượ i ghi tế n đi ha nh hượng ma  cô n lô sế  cô  ngượ i đau, cô  

ngượ i bi  la c, đu  chuyế  n, tô i tha y tha  t thượng ca c nga i. Hai 

nga y ợ  Rô ma, chu ng tô i đượ c bượ c qua Cư a Tha nh cu a 

bô n đế n thợ , đượ c đế n qua ng trượ ng Tha nh Phế rô  triế u 

yế t chung Đư c Gia ô Hôa ng. Chu ng tô i cu ng đượ c viế ng mô   

va i ba vi  gia ô hôa ng, di a nh cu a 226 vi  tư  Tha nh Phế rô  chô 

đê n này. Điê u là m to i toà i nguyê  n là  đượ c viê ng mo   Đư c 

Cô  Hô ng Ý Nguyế n Va n Thua  n, đô i vợ i tô i Nga i ga n tô i hợn 

ca c vi  gia ô hôa ng, chì nh nga i đa  đế n la m trợ  ta  khi tô i 

tham dư  khô a 4 Cursillô, tô i đa  đô c sa ch nga i viế t va  nhiế u 

chuyế  n vế  nga i. Hô m nay, đư ng trượ c mô   cu a nga i, tô i 

rưng rưng nượ c ma t, nghì  tha m trông lô ng cha c Đư c Hô ng 

Ý mư ng la m vì  ca c côn ca i đế n viế ng ca u nguyế  n chô nga i 

va  ca  chô hô . 

Trế n đượ ng tư  Rô ma vế , chu ng tô i luô n ha t như ng ba i 

tha nh ca đế  ca m ta  Chu a va  Đư c Mế  đa  gì n giư  chế chợ  chô 

chuyế n ha nh hượng đượ c mô i sư  tô t đế p. Đế n Paris, chu ng 

tô i ca m đô  ng chia tay nhau. Chu ng côn ca m ợn ca c cha va  

tha y sa u, ca m ợn ngượ i đa  sôa n như ng ca u đô  vui hư u ì ch. 

Anna Nguyế  t  

Hành Hương  Năm Thánh 
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 Cả tháng nay mưa bão. Ngập lụt, giông gió khắp nơi, ít có 

ngày thấy nắng đẹp dù thời tiết đang vào hạ, vậy mà sáng nay 

bình minh lên với nắng thật đầy. 

Ngay từ 4giờ sáng anh Đức đã vượt quãng cách ngược chiều 

hơn cả trăm cây số tới điểm hẹn đón chúng tôi. Đúng 6giờ như 

dự liệu chúng tôi lên đường cho một ` Cuộc Hẹn Hò ´. Thứ bảy 

cuối tuần xa lộ tương đối thưa xe. Anh chị em trong tâm tình 

"Nhờ Mẹ, với Mẹ, và trong 

Mẹ" sốt sắng trong chuỗi Mân 

Côi đầu ngày, xin Mẹ đồng 

hành và chúc lành cho buổi 

`Hẹn Hò´ của chúng con. 

Nắng lên mỗi lúc một cao, bốn 

chiếc xe từ những hướng 

khác nhau cùng lăn bánh rộn 

rã về một hướng như hòa 

trong âm điệu của những con 

tim reo vui trong hành trình 

chứng tá đang mong mỏi tìm 

về bên nhau cùng Mẹ quây 

quần trong " Phòng tiệc ly " xưa để chờ đợi " Ngọn lửa Thánh 

Linh " sưởi ấm lại con tim, kiên vững lại bước chân đang rong 

ruổi trên mọi nẻo đường lý tưởng  

Những cái nắm tay thật chặt, những vòng tay chào đón thân 

tình khi chúng tôi tới điểm đợi chờ cho tôi cảm nghiệm nét yêu 

thương nồng ấm từ tình Trời ban tặng, từ rung cảm nơi những 

trái tim đang mong ước kín múc ngày một đầy đặn hơn tình 

Thầy để chuyển gửi tới tha nhân, tới môi trường. 

Tiếng chuông réo gọi vang lên khiến tôi nhớ tới tiếng chuông 

của phụ tá khóa trưởng ngày nào. Nhưng ở đây tương đối 

thong thả hơn, chúng tôi vẫn còn được ít giây cạn ly càfê đang 

dang dở. 

Mẹ hẳn đang ở đây với chúng con, trong `Căn phòng tiệc ly´ 

này. Hơn năm mươi anh chị em trong mừng rỡ chào đón nhau 

của một `Ngày hẹn hò´ trong tiếng hát với những bàn tay nắm 

chặt tay Thầy, siết chặt tay nhau vui bước : 

"Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường, 

đường đưa ta đi lên đền Chúa ta, 

Lòng hân hoan ta hòa chung tiếng hát nhịp nhàng… 

Tiếng đàn guitar hòa quyện trong lời hát rộn ràng như chính 

những con tim "từ muôn phương về đây sánh vai lên đường". 

Đề tài sưởi ấm yêu thương cho những tháng còn lại của Năm 

Thánh Lòng Thương Xót do Cha Linh Hướng Dominique Trần 

mạnh Nam chọn : 

"Người Cursillista chúng ta sống những tháng cuối 

Của Năm Thánh Lòng Từ Bi như thế nào ?" 

Tài liệu gợi ý là "Sứ Điệp của Đức Thánh Cha cho giới trẻ trong 

Năm Thánh Từ Bi Chúa" do anh thư ký liên nhóm Wiesbaden đã 

gửi trước cả tháng để cả hai liên nhóm đủ thời gian chuẩn bị cho 

chia sẻ giờ gặp gỡ. 

Với cách hướng dẫn sinh hoạt thật linh động vốn sẵn từ môi 

trường Don Bosco, 9 nhóm đã được cha linh hướng Dominique 

phối trí, gợi ý. Tất cả đều không có những phút dư thừa ; cả buổi 

gặp gỡ diễn tiến thật nồng ấm, sinh động. 

` Ban ẩm thực ´ mang nét đẹp đặc thù ít có trong sinh hoạt Phong 

Trào. Những món ăn đậm đà hương vị quê hương như chính tấm 

lòng của các anh chị nấu nướng, mà tất cả đều là cảm tình viên. 

Ngoài thời gian bận rộn với phục vụ, 

các anh chị đều không bỏ sót những 

giờ sinh hoạt chung. Tôi cảm phục, 

qúi mến nét đẹp của tình yêu huynh 

đệ nối kết trong Đức Kitô các anh chị 

đã thể hiện. Những chứng tá Tin 

Mừng nhắc nhớ tôi nhìn lại bản thân. 

Xin tạ ơn Thầy, xin mãi cám ơn 

nhau. 

Trọng tâm ` Ngày hẹn hò ´ của hai 

Liên Nhóm cũng chính là giờ phút 

đợi Lửa Thần Khí Thầy 

" Mở Lòng Ra Cho Chúa " Lời nhắc nhớ tha thiết của cha linh 

hướng Stêphanô tới từng anh chị em hiện diện như một điều kiện 

không thể thiếu cho công việc chuẩn bị “ Phòng Tiệc Ly “ riêng 

từng người hầu biến cố Ngũ Tuần có thể tái diễn. 

Bí Tích Hòa Giải kế đó như dòng chảy Gióc-đan, Thầy đưa tay 

mời gọi từng người trầm mình vào giũ sạch bụi đất, ô nhiễm 

vướng vất từ hành trình những tháng ngày qua. 

Mọi vương vấn giờ đây Thầy đã giúp trút bỏ. Chúng con hân hoan 

bước vào " Phòng tiệc ly ". 

Thánh Lễ và giờ bên Chúa Thánh Thể, trọng tâm ngày hội ngộ 

khác nào tiệc mừng Cha dọn đón chúng con ngày trở về. 

Chương Tin Mừng qua trình thuật của thánh sử Luca ( Lc. 9, 18-

24 ) cha linh hướng Stêphanô Bùi thượng Lưu chia sẻ đã là một 

chuyển Lửa Thánh Linh Chúa qua Lời trăn trở của Đức Kitô : 

" Còn các con, các con bảo Thầy là ai ? " ( Lc. 9,20 ) 

Lời chất vấn của Chúa với các môn đệ ngày nào, hôm nay, giờ 

này Thầy cũng đang mong câu trả lời từ mỗi người chúng ta, 

những Cursillistas, những người mang sứ mạng chứng tá Tin 

Mừng, những môn đệ của Ngài. 

Chúng ta bảo Thầy là ai ? Lời đáp rõ ràng nhất, xác thực nhất 

để mọi người nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô chính là Đời 

Sống Của Chúng Ta, nếu không, tất cả mọi rộn rã, mọi sinh hoạt 

linh đình sẽ " chẳng khác gì thanh la, phèng phèng, chũm chọe 

 Các con  
BẢO THẦY LÀ AI ? 
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CẦU NGUYỆN 

Cụ Phạm Mộng Văn, nhạc phụ chị Marie-

Thérèse Phạm Ánh Tuyết (K.29), vừa qua 

đời ngày 12/06/2016 tại Pháp, hưởng  thọ 90 

tuổi. 

Cursillista Vincentê Nguyễn Văn Thảo 

(K.5), vợ là cursillista Maria Nguyễn Thị Hiền 

(K.4), đã được Chúa gọi về ngày 

25/05/2016. Hưởng thọ 84 tuổi. 

Cụ Giuse Trần Văn Hợp, thân phụ anh Trần 

Văn Cảnh (K31) đã an nghỉ trong Chúa ngày 

13 tháng 6 năm 2016 tại Lâm Đồng, Việt 

Nam. Hưởng thọ 100 tuổi 

Anh Giuse Nguyễn Minh Khang, cháu ngoại 

anh Phêrô Nguyễn Văn Năng (k.20) và chị 

Maria Nguyễn Thị Nhịn  (k23) qua đời tại 

Đức quốc. Hưởng dương 22 tuổi. 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ 

giàu Lòng Thương Xót sớm đón nhận các 

linh hồn về hưởng Nhan Thánh Chúa, và ủi 

an thân nhân còn ở lại trong niềm 

trông đợi sẽ cùng nhau đoàn tụ trong Nhà 

Cha trên trời.  

xoang xoảng " như thánh Phaolô từng cảnh cáo ( 1 

Cr.13, 1 ). 

"Lửa của ngày Ngũ Tuần" đã vực dậy những bước 

chân rời rã, những nhịp tim đập không còn nhịp 

nhàng. Giờ phút chia sẻ cảm nghiệm `NGÀY HẸN HÒ´ 

đã không thiếu những bờ mi trào lệ pha trộn mừng vui 

và thống hối. 

Ngày gặp gỡ trùng hợp với Kỷ Niệm 20 năm lãnh thiên 

chức linh mục của cha linh hướng Dominique Trần 

mạnh Nam. Một tràng pháo tay hòa trộn trong Cảm Tạ 

Đấng đã mời gọi Cha vào làm vườn nho Ngài, và cũng 

là tâm tình ghi ơn hành trình dấn thân của cha cho 

Phong Trào. Anh chị em hứa kết bó hoa thiêng qua 

một tuần lễ Palanca cùng với cha dâng lới cảm tạ, và 

cầu nguyện xin Thầy Chí Thánh thánh hóa đời dâng 

hiến, và kiên vững hành trình lý tưởng của cha. 

Giờ lên đường mong mỏi sớm gặp gỡ bao nhiêu thì 

giờ tạm biệt, chia tay nhau tiếp tục lên đường cho một 

hành trình phía trước lại mang nặng những bịn rịn khó 

dứt. Tuy vậy, hành trang được Thầy tái trang bị lại gắn 

kết những vòng tay, những bước chân đời chứng tá 

khắng khít, kiên vững hơn. 

Tóm ghi trải nghiệm từ Đại Hội Ultreya 

Hai Liên Nhóm Đức quốc ngày 18/06/2016 

Dom Trần quốc Doanh  

Vài ý tưởng về Lòng Từ Bi 
Na m tha nh cu a Lô ng Thượng Xô t—Misếricôrdia cu ng la  di p chô tô i 
tì m va  hiế u hợn vế  Lô ng Thượng Xô t. Xin mang ra chia sế  cu ng quì  
anh chi  nga n gô n va i y  tượ ng trông lô   trì nh tì m hiế u na y. 

Trượ c đa y cu m tư  na y luô n chô tô i ca m nha  n mô  t tượng quan XIN-
CHO. « Xin Chu a thượng xô t chu ng côn » vợ i tô i la  mô  t lợ i na i van 
cu a côn ngượ i gư i đế n Thiế n Chu a caô trô ng, mông đượ c đôa i nhì n 
va  cư u vợ t. Trông Kinh Thượng Xô t ca u na y đượ c ha t đế n 3 la n chưa 
kế  pha n la  p la i. Rô i ca c kinh ca u (Đư c Ba , Ca c Tha nh, Chi u Na n, …) 
cu ng  khợ i xượ ng va  kế t thu c như thế  va  cu ng la  p la i va i la n. 

Khi ba t đa u cô  trì  khô n va  ô c tì m hiế u thì  tô i hay nghế ca u « Thiế n 
Chu a yế u thượng chu ng ta trước, ... ». Tạ i sạo lạ i phạ i trước va  sau 
nhì  ? Như ng tư  va n đô  la m tô i ca ng tiế n da n va ô viế  c tì m tô i. 

Rô i lợ n lế n, cha m tra n vợ i đợ i, tô i rô  da n y  nghì a cu a tư  «  trượ c ». 
Ca u nô i cu a ngượ i Viế  t « Của biếu là của lo; Của cho là của nợ » diế n 
ta  tượng quan vay-tra , tra -vay. Nô  đế  ra như ng na c thang gia  tri  cu a 
đợ i so ng xà  ho  i, và  trượ c-sàu luo n là  nguo n cu à bào trành cà i, xung 
đo  t hợn-thuà mà  phà n nhiê u là  do sư  « tư  mà n, tư  cào, tư  à i » mà  rà. 
Na  ng nế  qua  ! Mô i tượng quan giư a côn ngượ i hì nh như luô n bi  kế m 
chế  bợ i mư c caô tha p cu a ca c na c thang kia. Va  y pha i cha ng côn 
ngượ i tư  đa nh ma t mô  t pha n tư  dô ma  mì nh đa ng ra đượ c hượ ng ?. 

Tư  đô  tô i đa  hiế u hợn tư  « trước » va n hay nghế. Yêu thương 
trước la  yế u thượng vô  điế u kiế  n, khô ng ca n tì nh đế n vay-tra . Bợ i 
đo  viê  c « xin Chu à thượng xo t .. » co  lê  kho ng co n nhiê u y  nghì à nợi 
Thiế n Chu a ma  chì  la  cợ hô  i côn ngượ i tô  ba y lô ng biế t ợn đô i khi cô  
pha n vu ng vế . Trông kinh Tiế n Tu ng cu a Tha nh Lế , tô i hay nghế ca u 
« Thật ra, Cha không cần chúng con ca tụng, nhưng được tạ ơn Cha lại 
là một hồng ân cao cả, vì những lời ca tụng của chúng con chẳng thêm 
gì cho Cha nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. ». 

Nhợ  đô  tô i nghiế  m thế m vế  « sư  tư  dô ». Tư  dô ma  côn ngượ i đượ c 
hượ ng tư  Thiế n Chu a la  mô n qua  cu a yêu thương trước. Tì nh Yê u 
na y baô gô m sư  ma ô hiế m ba t cha p pha n bô  i, ba t cha p mô i điế u cô  
thế  xa y ra. Chì  cho đi ma  khô ng ca n trả lại. Đo  lạ  chứ ng cớ  ro  rạ ng cu ạ 
Lô ng Thượng Xô t.  

Trông ba i gia ng lế  sa ng 20/06/2016, khợ i đi tư  ba i đô c Tin Mư ng 
(Mt 7, 1-5), ĐTC Phànxico  cà nh già c viê  c xê t đoà n ngượ i khà c là  viê  c 
cu a Thiế n Chu a. Trượ c khi xế t đôa n ngượ i kha c, chu ng ta nế n sôi 
mì nh trông gượng đế  tha y chì nh ba n tha n chu ng ta ra saô. Đư c 
Tha nh Cha đa  nha c nhợ  ra ng điế u đế  pha n biế  t giư a sư  pha n xế t cu a 
Thiế n Chu a va  sư  xế t đôa n cu a côn ngượ i chì nh la  ‘Lô ng Thượng 
Xô t’ chư  khô ng pha i sư  ‘Tôa n Na ng’. 

Khô ng xế t đôa n ngượ i kha c nhưng ca n biế t mì nh. Viế  c đô  thư c khô ng 
dế  da ng. Cha ng ai ga n gu i vợ i mì nh ba ng chì nh ba n tha n mì nh. Khô ng 
chư ng tô i va n la  mô  t bì  a n đô i vợ i tô i. Muô n tra c nghiế  m đế  biế t vế  chì  
sô  thô ng minh, vế  ta m ly , tì nh tì nh … thì  cô  la m di ch vu  đế  ra ca c tiế u 
chì  đi nh lượ ng, nhưng đế  biế t mì nh ca n tra c nghiế  m ba ng ca  cuô  c đợ i 
va  nha t la  « ca n đế n Lô ng Chu a Thượng Xô t » sôi da n. 

Khô ng hiế u saô, cu m tư  Lòng Thương Xót khô ng đa nh đô  ng tô i chô 
ba ng cu m tư  Lòng Từ Bi . Cu ng nhứ tứ  misericordia mang đế n ngay 
trông tô i y  niế  m « ta m hô n nghế ô khô  », Lô ng Tư  Bi cu ng va  y, luô n đế  
trông tô i mô  t y  nghì a nhế  nha ng nhưng sa u sa c xua t pha t tư  đa y tim, 
tư  Tì nh Ýế u caô ca , vô  vi  lợ i, khô ng xin-chô. Dì  nhiế n đô  chỉ là cảm 

nhận riêng mà thôi, ít ra tôi dám nói mình có sự tự do nghĩ như vậy. Xin 

tạ ơn Thiên Chúa Từ Bi. 

dọc ngang  
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« Chúa Giêsu Kitô tin tưởng nơi chị ». Chạ Linh 

hượ ng cư  la  p đi la  p la i hợn ba mượi la n vợ i tư ng chi  

ta n Cursillista trế n cung tha nh…. 

Tô i bô i hô i nhợ  la i ky  niế  m 10 na m trượ c, nghế như 

tiế ng Tha y Chì  Tha nh cu ng đang di u da ng nô i la i vợ i 

chì nh mì nh – thế  la  tô i thì  tha m va ô tai Nga i : « Và con 

trông cậy vào Ơn Thánh Chúa ». Tư  đô , tô i naô nư c 

chợ  mông đế  ta i hô c hô i cu a Trượ ng Hua n Luyế  n ha ng 

tha ng, a m tha m « tô ng kế t » sau mô i Ultrếya cuô i 

tha ng xếm mì nh cô  « tiế n lế n » chu t na ô, hay va n cô n 

da  m cha n ợ  điế m khợ i ha nh cu a nga y mợ i dư  khô a 

Cursillô. Ca ng muô n ga n Chu a, tô i ca ng ga  p nhiế u ca m 

dô . Ca ng ca m nha  n Tì nh Nga i, tô i ca ng ca m tha y mì nh 

khô ng hế  xư ng đa ng đượ c gô i la  « côn ». 

Lu c chua n bi  la m rôllista la n đa u tiế n, tô i cô  ga ng ca u 

nguyế  n tha  t nhiế u trông Tha nh Lế  ha ng nga y đế  ca u 

xin Ởn Chu a giu p. Tô i đa  đượ c sư  chì  da n ra t ta  n tì nh 

cu a Chu  H. vế  ca ch trì nh ba y,  ca ch nô i rôllô. Chi  M.H. 

thì  cư  đô  ng viế n : « Chi  ma  la m đượ c thì  ếm cu ng la m 

đượ c ». Chi  L., ‘sư ty ’ cu à to i luo n khuyê n : « êm cư  

phô  tha c như mô  t cô ng cu , đế  tư  Tha y la m viế  c trế n 

mô i miế  ng, trế n côn ngượ i  mì nh ». Nhưng da ô đô , tô i 

đà u co  dê  pho  thà c như chi  no i ! To i luo n nghì  rà ng 

mì nh pha i tô t, pha i trông, pha i sa ch, thì  Chu a mợ i sư  

du ng đượ c.  Tô i cư  sợ  mì nh la m hô ng viế  c cu a Chu a, vì  

ca c chi  khô a sinh va  ca c anh chi  trợ  ta  đang ngô i nghế 

tô i nô i rôllô, hô  cu ng tra n đa y Tha nh Tha n, sế  dế  da ng 

ca m nha  n đượ c ra ng tô i chì  đang « tuyế n truyế n » 

hôa  c đang « hô  kha u hiế  u »  chư  khô ng sô ng đượ c như 

như ng điế u mì nh nô i. Trông Phô ng Tha nh Thế , trượ c 

giợ  nô i rôllô, nhợ  nhiế u lợ i ca u nguyế  n, đô  ng viế n 

cu ng như ng ba n tay khì ch lế   cu a ca c chi , tô i chợ t hiế u 

đượ c rà ng : du  to i co  đà y khuyê t điê m, bà t toà n - và  

va n cô n cô  nhiế u lu c ba t tôa n - nhưng nế u tô i khô ng 

ngư ng na m la y tay Tha y, luô n mợ  lô ng đế  Chu a Tha nh 

Linh da n lô i, tô i sế  vư ng ta m thi ha nh cô ng viế  c Nga i 

giaô phô , vì  tô i « trô ng ca  y va ô Ởn Tha nh Chu a ». Vợ i 

ta m tì nh na y, tô i đa  cu ng Tha y Chì  Tha nh bượ c lế n bu c 

rôllô ! 

Hô m nay, sau 15 na m Chu a da n tô i đế n vợ i Phông 

tra ô, tô i ha n hôan vì  đa  nha  n đượ c qua  nhiế u hô ng a n 

tha  t ky  diế  u. Ha n thư  biế u y  chì  cu a tô i du  cô  lu c trô i, 

lu c su t, lu c…la nh nga t, nhưng tô i luô n nuô i dượ ng 

quyế t ta m đượ c la m mô n đế   cu a Nga i, mô  t mô n đế   

nhô  bế  va  bì nh thượ ng nha t. Ma  c da u va  y,  tô i ca m 

nha  n, trông tư ng phu t gia y cu a cuô  c sô ng mì nh, thế  

na ô la  Tì nh Ýế u đa y Lô ng Thượng Xô t cu a Tha y Chì  

Tha nh, va  xa c quyế t đa p tra  la i ba ng yế u thượng, phu c 

vu . 

La y Chu a, côn ca m ta  ợn Chu a vì  Nga i biế t rô  ta m hô n 

côn như mô  t ta ng đa  lô i lô m xa u xì , nhưng Nga i va n sư  

du ng côn, đế  trông ha nh trì nh phu c vu , nhợ  Ởn Chu a 

va  lợ i chì  da y cu a ca c anh chi  trông Phông Tra ô Cursil-

lô, côn sế  đượ c tha nh hô a da n da n như như ng phiế n 

đà  bo ng nhà n nợi hàng đà  Mê  Lo   Đư c./.   

CTN (K15)  

«Mười năm không gặp, tưởng tình đã cũ », đô  la  ‘mô i tì nh đợ i’. Đô i vợ i tô i, tì nh ca m cu a 

ca c anh chi  trông gia đì nh Cursillô da nh chô tô i khi ga  p la i, khô ng như ng khô ng cu , 

khô ng vợi đi, ma  cô n tra n đa y va  nô ng na n hợn trượ c tha  t nhiế u. Trợ  la i vợ i Phông 

tra ô sau 10 na m tham dư  khô a ba nga y, tô i như ngượ i côn hôang đa ng trợ  vế  bế n ma i 

nha  ế m a m, gia đì nh đô ng vui, tra n đa y tiế ng cượ i ha nh phu c. 

Ta t ca  đa  ba t đa u tư  buô i chiế u hô m a y, buô i lế  Clôsura khô a 29…. 

Tạ ơn Chúa cho con hơi thở, 

Con hít vào Tình Chúa bao la, 

Con thở ra bác ái chan hòa, 

Đời chứng tá vui buồn no thỏa… 

nc* 
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tình-đẹp-nhất mà tôi đón nhận được trong đời. Lời 

tỏ tình đó, tôi được nghe lại cách mạnh mẽ hơn bao 

giờ hết qua khóa 7 (1996-Rungis) mà tôi được tham 

dự. Buổi sáng ngày thứ ba của khóa, thấm mệt vì 

học nhiều, cười nhiều, khóc cũng nhiều, nên trong 

thánh lễ tôi có ‘phiêu diêu’ vài phút. Bất chợt, một 

câu nói của cha Ngôn trong bài giảng của ngài làm 

tôi giật mình tỉnh thức : « Nợ tình phải trả bằng 

tình ! ». Một điều rất đơn giản, không phải lần đầu 

tôi mới nghe, mà sao lại đánh động tôi như vậy ? 

Tôi ráng mở mắt thật to, chống chọi lại cơn buồn 

ngủ, và ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt nhìn của 

Thầy Chí Thánh ! Ánh mắt của mấy mươi năm về 

trước, ánh mắt Tình Yêu Cứu Độ vẫn luôn dõi theo 

tôi, Thầy đã kiên nhẫn chờ đợi giây phút tôi tự 

nguyện mở cửa lòng để thật sự đón Ngài ngự vào. 

Khi tôi 20 tuổi, tôi đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Mùa 

hè năm nay, tôi mừng « 20 tuổi Cursillo » trong 

Năm Thánh Lòng Thương Xót, Năm Thánh Tình 

Yêu. Tôi xác tín Lòng Chúa thương xót tôi quá bao 

la hải hà, như Ngài đã thương xót từng người con 

thân yêu của mình, bất chấp sự yếu đuối, bất trung, 

bất tín của tôi thuở ấy.  

 Trải dài hành trình ngày thứ tư, tôi đã học ở con 

kiến nhỏ bé sự nhẫn nại bền bỉ để biết tích trữ 

lương thực cho mùa đông tháng giá. Muốn trả 

« món nợ tình » cho Chúa, tôi cần có một ngân 

khoản tối thiểu, nhưng nhiều năm về trước, tôi 

thấy mình quá nghèo khó, hạn hẹp về tâm linh. 

Nhờ sự trung thành với tinh thần của PT « tay nắm 

Chúa, tay nắm anh chị em », với những phương 

tiện mà PT đã cống hiến cho các cursillistas sau 

khóa ba ngày - Trường Huấn Luyện, Nhóm, Ul-

treya - tôi đã miệt mài tha từng cọng nhỏ Đức Tin, 

góp nhặt từng hạt Phó Thác, chắt chiu từng mảnh 

Yêu Thương để chất đầy đời sống mới của mình, 

nhờ gương Thầy Chí Thánh, nhờ kinh nghiệm của 

người thân, của các anh chị, bạn bè trong gia đình 

Cursillo, và nhiều chứng tá chung quanh tôi. 

Nhưng có một điều tôi nhất quyết không học theo 

con kiến của Lafontaine, là giữ khư khư cho riêng 

mình những gì đã thu nhặt được, và hất hủi những 

chú ve khốn khó như tôi ngày trước. Vì làm như 

thế, chắc chắn ‘món nợ tình’ của tôi sẽ ngày càng 

thêm nặng, và của tích lũy của tôi sẽ vơi dần ! 

Trong những lời Chúa Giêsu đã bỏ vào ‘ngân quỹ’ 

của tôi, tôi đặc biệt yêu thích câu : “Thầy đã đến ném 

 Có lẽ ai cũng biết câu chuyện ngụ ngôn của La-

fontaine “Ve và Kiến”. Chuyện kể, nàng ve chỉ thích 

ca hát suốt mùa hè tươi đẹp, trong khi kiến cần cù 

lo dự trữ lương thực và xây tổ đề phòng ngày đông 

tháng giá. Khi ấy, ve ta mới tỉnh ngộ và cay đắng vì 

những tháng ngày rong chơi ca hát của mình, nó 

bèn tìm đến tổ kiến để xin cứu giúp, nhưng lại bị 

xua đuổi và chế nhạo : « Nào, mi hãy dùng lời ca, 

tiếng hát mà mưu sinh ! »... Mấy ngày nay thời tiết 

xấu, mưa bão, trong vườn nhà tôi xuất hiện rất 

nhiều chú kiến đen nho nhỏ. Chúng lăng xăng di 

chuyển, và bò vào cả trong phòng khách một cách 

ngơ ngác vô tư. Nhìn chúng, tôi liên tưởng đến dụ 

ngôn trên. Và một cách thật bất ngờ,tôi nhìn thấy 

chính mình qua hình bóng ve và kiến ! Thật vậy, 

nếu không có khóa ba ngày của 20 năm về trước, có 

lẽ đến nay, dù chưa hẳn là một con ve, tôi chắc chắn 

vẫn còn mê mải lắng nghe những ‘lời ong tiếng ve’ 

thánh thót ngọt bùi bên tai tôi, rủ rê tôi đi tìm 

những thứ hạnh phúc tưởng chừng như rất đỗi 

bình thường, chính đáng, của đa số nhân sinh : 

nhan sắc, tiền tài, chức vụ,…Và biết đâu, nếu không 

mở lòng sẵn sàng đón nhận ơn gọi cao quý đến với 

khóa ba ngày Cursillo, tôi đã chẳng hóa thân thành 

con ve ngạo mạn, chỉ biết cất tiếng hát ca tụng của 

cải thế gian mà quên tích lũy cho mình kho tàng 

Nước Trời ngay từ ở thế gian này ?  

 Sinh ra trong một gia đình chưa biết Chúa, giờ 

đây tôi tin là Chúa đã chọn gọi tôi từ những năm 

tháng tôi được chừng hơn mười tuổi. Vì học trường 

công giáo, tôi hay có dịp được nhìn ngắm các tượng 

ảnh Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các thánh, trong nhà 

nguyện của trường, trong nhà thờ Tân Định kế bên, 

hay tại nhà sách Caritas gần đó. Lạ một điều, chỉ có 

ảnh tượng Chúa Giêsu đội mão gai là có sức thu hút 

tôi nhất. Vòng mão gai, những giọt máu, và nhất là 

ánh mắt nhìn của Ngài, đau khổ trong vâng phục 

và thiết tha mời gọi, giờ đây tôi đã hiểu, đó là lời-tỏ-
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Ủng hộ Phong Trào 

Anh Nguyễn Long Nhan 20,00 € 
Chị Cécile Hồ Bá Thọ 50,00 € 

Chị Dương Tôn Bảo - Bé Ba 50,00 € 

Chị Nguyễn Thọ Hơn 15,00 € 

lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi 

lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, 

và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này 

hoàn tất!“ (Lc 12, 49-50). Không hiểu sao, lần nào 

đọc lại, tôi cũng thấy rưng rưng trong lòng trước 

nỗi niềm khắc khoải của Thầy. Vâng, con chỉ là 

ánh lửa nhỏ nhoi, đôi khi thật yếu ớt trước sóng 

gió cuộc đời. Nhưng con xin tựa vào Tình Thầy 

là ngọn đuốc sáng thắp thêm cho tình con được 

cháy bùng lên, và những người bạn cùng chung 

chí hướng cũng sẽ giúp con giữ ấm mãi ánh lửa 

trong tim.../.   

(Kỷ niệm 20 tuổi Cursillo  

* Hướng về hai khóa 35 & 36 * K7)   

TIN VUI 

Được tin cha Linh Hướng  
Dominique Trần Mạnh Nam  
vừa mừng kỉ niệm 20 năm   

nhận sứ vụ Linh Mục. 
BĐH nhân dịp này xin chúc mừng và 

hiệp thông với cha tạ ơn Chúa.  
Nguyện chúc cha tuôn thăng tiến trong 

ơn gọi, mỗi ngày thêm niềm vui 
trong đời phục vụ. 

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 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 sốt sắng làm 
Palanca 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 

Đồi Thánh Tâm 
Xin gợ i đế n quì  anh chi  ếm ba i thợ ma  tô i viế t đa  la u. Hô m  đô  tô i 
cu ng va i ngượ i nư a đi rượ c kiế  u Đư c Mế  ợ  Nôtrế-Damế dế Paris 
ba ng ta u du ngôa n trế n sô ng Sếinế (batếau môuchế), sau đô  
lế n đô i Môntmartrế cha u Mì nh Tha nh Chu a. Tô i đa  viế t ba i thợ 
na y đế  ghi la i ca m nghiế  m đế m a y. 
 

Từ dưới chân đồi con ngó lên. 

Kiệu Mình Thánh Chúa ở bên trên. 

Đoàn con lũ lượt từ bên dưới. 

Từng bước nhịp nhàng đang tiến lên.  

Mỗi người nến thắp tỏa lan ra. 

Lửa nến phát nguồn hơi ấm lạ. 

Trong lòng cả thể mến Tình Cha. 

Nến cháy chập chùng trong nắm tay. 

Tạo hai vệt sáng cung nghinh Ngài.  

Thánh Thần bên trên đổ ơn xuống. 

Đoàn con từ dưới đón tình Cha. 

Thánh đường vang vọng lời thánh ca. 

Muôn người muôn giọng điệu ngân nga. 

Cho con say đắm tình yêu Chúa. 

Cảm mến tình yêu con với Cha. 

Thánh đường bên trong người muôn lớp. 

Muôn lòng chung nhịp nguyện kinh cầu. 

Tình Chúa yêu con đo sao thấu . 

Tình con yêu Chúa cũng đậm sâu. 

Suốt đêm ngước mắt ngưỡng Thánh Tâm. 

Dâng lên lòng mến trong âm thầm. 

Cho con yêu Chúa luôn-luôn mãi......! 

Cung kính bái quỳ bên Thánh Tâm.  

Amen......! 

NVS  
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Trượ c kia tô i đa  nghế nô i tợ i Cursillô tư  trượ c khô a 

mô  t ta i Paris, nhưng đế n khô a 23 tô i mợ i tha  t sư  nghế 

tiế ng Chu a gô i tham dư  khô a hô c na y. Chô nế n pha i nô i 

la  đế  tham dư  mô  t khô a Cursillô qua  la  mô  t ợn gô i. 

Dì  nhiế n, như nhiế u cursillistas,  tô i khô ng đợ i đi dư  

mô  t khô a Cursillô mợ i da n tha n trông cô  ng đôa n gia ô 

xư . Tô i cu ng đa  cô  nhiế u kinh nghiế  m vui buô n trông 

nhiế u sinh hôa t kha c nhau va  trông mô  t thợ i gian kha  

da i la  hợn hai mượi na m trượ c khi đi khô a. Tư  sư  nhiế  t 

tha nh cu a tuô i trế  ha ng say muô n da n tha n phu c vu  cô  ng 

đoà n nho  bê  VN ợ  xư  ngượ i (thiê u nhà n sư , thiê u 

phượng tiế  n), tô i đa  da m chô mì nh ượ c muô n phu ng sư  

Thiế n Chu a trông viế  c mợ  mang Nượ c Trợ i vợ i vai trô  

gia ô da n, tuy khiế m nhượ ng nhưng ca n thiế t, đế  phu  

giu p ca c linh mu c trông sư  ma ng mu c vu  cu a ca c nga i. 

Mô  t trông như ng điế u đa  đa nh đô  ng tô i nha t qua khô a 

hô c Cursillô la  « thánh hóa bản thân và thánh hóa môi 

trường ». Mớ i nghê quạ thì  hới lạ  vì  ngứớ i co ng giạ o 

trượ ng tha nh na ô cha ng biế t la  mì nh tin Chu a thì  pha i 

« nên thánh » nhứ Chu ạ Giê su đạ  mớ i go i chu ng tạ phạ i 

« nên thánh như Cha trên trời ». Vạ  y thì  đạ  c điê m cu ạ 

Cursillô la  gì  ? Tô i nhợ  la i mô  t trông như ng kinh nghiế  m 

la  viế  c da y gia ô ly  chô ca c ếm. Trượ c kia, tô i đa  da y gia ô 

ly  vợ i ta m lô ng say mế  Kinh Tha nh. Tô i muô n truyế n đa t 

Đư c Tin cho cà c êm quà như ng bà i ho c, như ng mà u 

chuyế  n trông Kinh Tha nh. Tô i tượ ng lô ng nhiế  t tha nh va  

sư  hiế u biế t cu a mì nh la  điế u-kiế  n-đu  đế  « tha nh cô ng » 

trông cô ng viế  c đô . Tô i cu ng ra t vui khi đượ c mô  t sô  phu  

huynh ca m ợn khi hô  đượ c biế t la  côn ếm cu a hô  hô c lợ p 

cu a tô i vì  hô  biế t tô i ra t ta  n ta m. Tư  tư , tô i la m viế  c « chô 

Chu a » nhiế u hợn la  « vợ i Chu a », vì  tô i ì t khiế m nhượ ng 

đê  luo n y  thư c là  thà nh co ng là  do tà c đo  ng cu à Chu à 

Tha nh Tha n trông lô ng ca c ếm hợn la  kha  na ng cu a tô i. 

Nế u Chu a khô ng mợ  lô ng trì  ca c ếm đế  giu p ca c ếm đô n 

nha  n Lợ i Chu a thì  tô i chì  cô  thế  truyế n đa t mô  t sô  kiế n 

thư c như ca c mô n tôa n, Pha p va n, v.v. tuyế  t đô i khô ng 

thế  la  như ng điế u ma  ca c ếm sế  ghi nhợ  suô t đợ i đế  ma  

sô ng.  

Tô i hô c đượ c ợ  PT Cursillô mô  t ba i hô c tha  t quì  gia , va  

tư  đô  tô i đa  ba t đa u da y gia ô ly  vợ i mô  t  ‘ta m lô ng’ kha c 

xưa. Tô i đô n nha  n ca c ếm va ô lợ p khô ng vợ i sư  cư ng ra n 

cu a mô  t gia ô ly  viế n muô n giư  tra  t tư  đế  cô  thế  da y hô c 

hiế  u qua  ma  vợ i y  thư c ca c ếm đô  trượ c hế t la  côn trế  

cu a Chu a va  Nga i giaô phô  chô tô i, trông vô ng mô  t tiế ng 

đo ng ho  mo i chiê u thư  bà y, đê  diê n đà t Tì nh Yê u cu à 

Chu a đô i vợ i ca c ếm. Mô i cô  ga ng gia ng da y cu a tô i tu y 

thuô  c va ô điế u duy nha t đô . Niế m vui va  an u i 

lợ n nha t cu a mô  t gia ô ly  viế n la  khi nhì n tha y 

ca c ếm hiế u đượ c Tì nh Ýế u cu a Chu a chô chì nh 

mì nh va  ca c ếm đa p tra  la i hế t sư c đợn sợ. Hế t 

na m hô c, tô i khô ng quế n lợ i cu a tha nh Bếrna-

dếttế khi chi  tha nh tư  vì  mì nh như ca y chô i. 

Mô  t ca y chô i ra t cô  ì ch khi ngượ i ta du ng đế  

quế t nha  nhưng khi quế t xông rô i thì  nô  đượ c 

bô  đa ng sau mô  t ca nh cư a na ô đô  chư  khô ng 

pha i đế  chưng giư a nha . Nhưng nô  đa  chu tôa n 

bô n pha  n cu a mì nh mô  t ca ch tô t đế p… Mượ i 

na m chia sế  ngô t bu i vợ i ca c anh chi  ếm trông 

PT va  mô i nga y Ởn Chu a phu  hô   đa  giu p tô i 

trế n côn đượ ng « tha nh hô a ba n tha n ».  

(Phứớng Vy * K. 23)  


