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SINH HOẠT HÀNG THÁNG  
Trường huấn luyện 

Chúa nhật 08/01/2017 : 14g30 -17g00 

Chúa nhật 12/02/2017 : 14g30 -17g00 

Ultreya 

Chúa nhật 25/15/2016 : 14g30 -17g00 

Chúa nhật 29/01/2017 : không có Ultreya  

Thưa Quý  Anh Chị  Cursịllịstas tha n mế n, 

Thờ ị sư  trong như ng tha ng nga ý qua, tư  A  sang A u, tư  Trung 

Đô ng qua Mỹ  Cha u đa  ghi nha  n biế t baô biế n cô . Thiế n tai thì  

co  ba o lu t ờ  Vịế  t Nam va  nhịế u nườ c A  Cha u, đo  ng đa t ờ  Ý  va  

Nếw Zếaland. Tì nh hì nh nhịế u nờị co n ca ng tha ng vì  như ng 

tranh cha p vo  cu ng gaý ga t. Trế n ma  t chì nh trị  thì  ờ  Hoa Ký  va  

Pha p co  haị cuo  c ba u cư  nguýế n thu  quo c gịa ga ý nhịế u pha n 

ho a… Đế  tranh gịa nh đị a vị  trong ca c cuo  c tranh cư , đa  co  

như ng hịế  n tườ ng tho a ma  co ng khaị cu a ca c phế pha ị, đa  co  

như ng hư a hế n trế n trờ ị dườ ị đa t, như địế u ma  Đư c Gịa o 

Hoa ng Phanxịco  coị như la  "như ng tịế n trị gịa "… Ta ị nhịế u quo c gịa 

chu ng ta đang cư ngu , sư  tranh gịa nh quýế n lư c gaý ga t la m quế n đị 

tì nh đo ng chì , tì nh đo ng nghịế  p, tì nh bế  ba n, tha  m chì  ca  tì nh ruo  t thị t 

gịa đì nh… Nha  chư c tra ch la m khị đa  lờ la  chư c na ng mưu ca u ha nh 

phu c cho da n chu ng ma  chì  lo cho ca ị đị a vị  va  quýế n lờ ị cu a đa ng 

pha ị haý cu a ba n tha n mì nh.  

Nha n taị thì  co  chịế n tranh vờ ị to  chư c Nha  Nườ c Ho ị Gịa o ờ  như ng 

sa o huýế  t cu a bo n khu ng bo . Bom đa n va n nga ý ca ng kho c lịế  t ờ  Irak 

va  Sýrịế khịế n nhịế u thườ ng da n vo  to  ị pha ị chế t oan va  pha ị bo  nha , 

bo  cư a dị ta n ga ý nế n bao tha m tra ng. Hờn thế  nư a, như ng vu  ta n 

co ng ba o lư c va o ca c nha  thờ , va  gịa o da n va n tịế p dịế n khịế n ngườ ị ta 

co  ca m tườ ng như thế  gịờ ị đang đị va o mo  t vu ng bo ng to ị da ý đa  c 

kho ng co  hý vo ng thoa t kho ị. Pha ị cha ng đo  la  bo ng to ị đa  bao chu m 

thế  gịan tư  sau khị to  phu  loa ị ngườ ị đa  lo ị nghì a cu ng Thịế n Chu a ? 

Cuo  c lư  ha nh cu a nha n loa ị trong đế m to ị to  ị lo ị đa  kế o ha ị ha ng nga n 

na m… 

Nế u lế n như ng địế u trế n đa ý, kho ng pha ị đế  chu ng ta bị quan, tha t 

vo ng. Nha t la  ngườ ị Cursịllịstas la  như ng ngườ ị đa  tư  nguýế  n la m 

mo n đế   cu a Tha ý Chì  Tha nh Gịế su, la  tha n da n cu a Vường Quo c cu a 

Đứ c Kitô  Vua. Chu ng ta cô  nhiế  m vu  đô ng ha nh vớ i tha nha n va  phu c 

vu  ho  trế n con đườ ng lư  ha nh thế  gịan đế  trờ  vế  co  hường, trờ  vế  Nha  

Cha. Đo  la  "con đườ ng hý vo ng". Trong Thư thư  nha t gư ị tì n hư u 

Colo xế , tha nh Phaolo  đa  cho ta tha ý ro  ca n cườ c tha n da n nườ c Chu a 

cu a chu ng ta, no ị ca ch kha c la  quo c tị ch nườ c Trờ ị cu a chu ng ta (x. 1 

Cl 1, 12-20). Vị  chu  tị ch đa u tịế n đa  cho n Đư c Kịto  Vua la  Bo n Ma ng 

cu a Phong Tra o Chu ng ta. Tư  muo n thuờ , Đư c Kịto  đa  la  Vua vu  tru . 

Xuo ng thế  gịan, Ngườ ị đa  bị  sa t ha ị dườ ị ha ng chư  trếo trế n tha  p gịa  

Lá thư Phong Trào 

Tiếng kêu trong sa m
ạc 

11  

12 

NỘI DUNG 

 Lá Thư Phong Trào 1 

 Nợ 2 

(Trần nguyên Bình) 

 Chia sẻ về Sùng Đạo 3 

(Anna P) 

 Cảm Nghiệm về Sùng Đạo 4 

(T.V. k25) 

 Họp Nhóm Terexa  4 

(EN 23) 

 Tạp ghi tháng 11  5 

(K7) 

 Làm theo lời Chúa 7 

(NVS) 

 Hồng Ân Tình Chúa - tình bạn 7 

(MA / VTT) 

 Chết đi là sinh vào quê trời 8 

(XB K28) 

 Một phút với Mẹ 9 

(HCT) 

 Mùa Vọng 9 

(NVS) 

 Tình yêu vẫn ở lại 10 

(Phóng viên Cursillo Đức quốc ) 

 Người đeo bảng da tên “nhơn loại“ 11 

(Huỳnh Chấn Thinh) 
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"Iê su Vua da n Do Tha i". Chu ng ta cu ng chu c mừ ng 

nhau trong nga ý Lế  Bo n Ma ng va  thế  tro n đờ ị trung 

tha nh vờ ị Ngườ ị, tua n gịư  lế  lua  t Ngườ ị ban ra. Xưa 

kịa tha nh Phế ro  thưa cu ng Chu a Gịế su trong lu c co  

như ng mo n đế   cu a Ngườ ị la  ng lế  bo  đị : "Thưa Tha ý, 

bo  Tha ý thì  chu ng con bịế t đế n vờ ị aị ? Tha ý mờ ị co  

như ng lờ ị đếm la ị sư  so ng đờ ị đờ ị" (Ga 6, 68). Ca c 

Tha nh Tư  Đa o Vịế  t Nam đa  ha nh xư  đu ng như lờ ị 

tha nh Phế ro .  

Nhưng trế n hế t, Lo ng Thường Xo t cu a Thịế n Chu a 

đô i vớ i tuỹế  t ta c Ngứớ i ta ô dứ ng lế n la  côn ngứớ i đa  

co  tư  thuờ  đờ ị đờ ị va  bao la vo  bờ  bế n, đa  khịế n 

Ngườ ị thịế t la  p như ng gịa o ườ c, như ng lờ ị hư a đo ị 

vờ ị loa ị ngườ ị vế  mo  t sư  cư u đo   sế  tờ ị. Vì  thế , trong 

suo t lị ch sư , da n Thịế n Chu a đa  mong đờ ị Đa ng Cư u 

Đô  , Đa ng Mế sia dô Thiế n Chu a hứ a. Chớ  đớ i mô i 

mo n, nhịế u khị con ngườ ị sa nga , cha ý thếo la c thu  

tra n gịan, đa m chì m trong sa đo a, to  ị lo ị. Mo ị la n như 

thế , Thịế n Chu a la ị thế  hịế  n lo ng thường xo t cu a 

Ngườ ị ba ng ca ch saị đế n ca c ngo n sư  đế  kế u go ị da n 

Ngườ ị sa m ho ị, đế  an u ị da n Ngườ ị , đế  loan ba o 

Nườ c Thịế n Chu a sa p đế n (x. Is 40, 1-5). Ngườ ị đườ c 

Thịế n Chu a gư ị đế n đế  pha t ra tịế ng kế u đo , chì nh la  

o ng Gịoan Ta ý Gịa . Đì ch tha n o ng đa  tra  lờ ị vờ ị 

ngườ ị Do Tha ị ra ng : "To ị la  tịế ng ngườ ị ho  trong 

hoang đị a, ha ý sư a đườ ng cho tha ng đế  Đư c Chu a đị, 

như ngo n sư  Isaịa đa  no ị" (Ga 1, 23). 

Đô i vớ i nhiế u anh chi  ếm cursillistas chu ng ta, cô  

thế  no ị, tư  nga ý chu ng ta bườ c va o Phong Tra o Cur-

sịllo, chu ng ta đa  kha m pha , hịế u bịế t, thư c ha nh va  

tra ị nghịế  m haị ha nh đo  ng đa  c trưng cu a Kịto  gịa o; 

đô  la  "chia sế " va  "hiế  p thô ng". Na m Tha nh Lô ng 

Thường Xo t vư a kế t thu c, thịế t tườ ng chu ng ta nế n 

suý nga m thế m vế  haị ha nh đo  ng na ý. Chịa sế  kho ng 

chì  la  chịa ngo t sế  bu ị, ma  co n chịa sế  như ng kho  

kha n, gịan kho  cu a anh chị  ếm chu ng ta. Chịa sế  vế  

tịnh tha n, vế  va  t cha t vờ ị như ng ngườ ị co  đờn, kho n 

cu ng. Co  lế  đo  cu ng la  mo  t ca ch « sư a đườ ng cho 

ngaý tha ng ». Chu ng ta đế u bịế t vế  ma u nhịế  m Gịa o 

Ho  ị hoa n vu , vo n kho ng chì  co  Gịa o Ho  ị dườ ị thế , ma  

co n bao go m ca  như ng lịnh ho n đa  rờ ị co ị thế  va  co n 

đang đứớ c thanh ta ỹ trông lứ a luỹế  n hì nh, va  gô m ca  

ca c tha nh trế n Trờ ị. Trong kịnh Tịn Kì nh, chu ng ta 

tuýế n xưng đư c tịn chu ng ta va o Gịa o Ho  ị hịế  p 

tho ng. 

Cu ng vờ ị sư  kế t thu c to t đế p Na m Tha nh Lo ng 

NỢ 
Tôi nợ Ngài cả biển trời ân phúc  

Tôi nợ Ngài trọn cuộc sống hôm nay  

Tôi nợ Ngài hơi thở mỗi phút giây  

Tôi nợ Ngài từ đầu ngày nắng đến,  

Vạn vật quanh tôi, núi rừng, trời biển  

Xuân, hạ, thu, đông thiên nhiên vạn sắc  

Và tình mẹ cha biển khơi trào dạt  

Huynh đệ, gia đình, mái ấm yêu thương  

Ngài dìu dắt, đỡ nâng mỗi nẻo đường  

Tôi vấp ngã, Ngài ủi an tha thứ  

Một trời nợ, con nợ Cha nhiều quá  

Trọn cuộc trần con sao trả ơn Cha ?!  

Ôi Tình Trời, Tình Chúa quá bao la  

Tôi vẫn nợ, tháng ngày qua lầm lỗi !  

Tôi mãi nợ Ngài : giá mua phần rỗi  

Hạnh phúc quê trời, Cha đợi riêng con  

Mỗi bước hôm nay, mong ước vuông tròn  

Nợ ân tình, xin giúp con ghi khắc.  

Một chiều tĩnh lặng  

trần nguyên bình  

Thường Xo t, chu ng ta ba t đa u Mu a Vo ng. Thếo lị ch 

Phu ng Vu  thì  Mu a Vo ng la  mu a nga n nha t, chì  vo n 

vế n tư  22 ế n 28 nga ý. Nhưng nế u chu ng ta sưu ta m 

Tha nh Kịnh thì  sư  chờ  đờ ị Đa ng Cư u Thế  xuo ng 

tra n đa  kế o da ị ha ng bao nga n na m.  

Cu ng như da n Chu a đa  đờ ị chờ  Đa ng Mế sịa ha ng 

nhịế u thế  ký , chu ng ta cu ng chờ  đờ ị Chu a đế n. 

Thư c cha t Ngườ ị đa  đế n ờ  vờ ị chu ng ta la n thư  

nha t trong đế m Gịa ng Sịnh ta ị Bế lếm, la n thư  nhì  

khị Ngườ ị la  p phế p Tha nh Thế  đế  ờ  vờ ị chu ng ta 

cho đế n ta  n thế , va  chu ng ta co n chờ  đờ ị Chu a la ị 

ngư  đế n la n thư  ba trong nga ý ta  n thế . 

Va n Pho ng Địế u Ha nh xịn kì nh chu  Đư c Ô ng Lịnh 

Hườ ng Gịa o Pha  n, Quý  Cha, Quý  Tha ý cu ng toa n 

thế  Quý  Anh Chị  mo  t lế  Gịa ng Sịnh tra n đa ý ờn cư u 

đô   va  mô  t Na m Mớ i 2017 mô i điế u an la nh. 

Va n Pho ng Địế u Ha nh 
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Chia sẻ về Sùng Đạo 

Thếo to ị đườ c bịế t, trong ca c chường trì nh Ul-

trếýa nịế n khoa  na ý 2016-2017, đa  c bịế  t chu  

tro ng đế n pha n chịa sế  vế  ha nh trì nh nga ý thư  tư 

cu a ca c Cursịllịstas qua ca c rollos chì nh cu a kho a 

3 nga y, ma  pha n ca n ba n kho ng thê  thiê u la  chiê c 

kịế ng 3 cha n : SU NG ĐA Ô-HÔ C ĐA Ô va  HA NH 

ĐẠ O. 

Tra ị qua 8 na m gịa nha  p gịa đì nh Cursịllo, pha ị 

tha nh tha  t nha  n ra ng « kho a 3 nga ý » la  da u mo c 

quan tro ng trong cuo  c đờ ị Kịto  hư u cu a to ị. Nờị 

đô  Chu a đa  tô  Lô ng Thứớng Xô t cu a Nga i chô tô i 

tha ý, qua lờ ị no ị, vịế  c la m cu a ca c anh chị  trờ  ta . 

Như luo ng đa t kho  ca n đườ c ca c anh chị  đa o xờ ị, 

cha m bo n la ị, nhờ  đo  lo ng su ng đa o cu a to ị cu ng 

ba t đa u trịế n nờ .  Trườ c đo , như ng vịế  c la m ba ý 

to  lo ng su ng đa o như : cha u Mì nh Tha nh Chu a, 

tì nh ta m, sịnh hoa t co  ng đoa n…tha  t xa la  vờ ị to ị ! 

Nhưng vờ ị ườ c muo n đa p tra  tì nh ýế u Thịế n 

Chu a sau « bịế n co  kho a 3 nga ý », đa  thu c đa ý 

bườ c cha n to ị sau gịờ  la m vịế  c, thườ ng xuýế n 

đế n ngô i Tha nh đứớ ng cu  kỹ , la nh lế ô cu a vu ng 

ngoa ị o  Parịs nờị to ị cư ngu , nờị ma  bư c tườ ng 

Tha nh Ta m Chu a Gịế su trong nha  ta m loang lo  

vế t sờn tra ý va  ba m ma u bu ị xa m cu a thờ ị gịan, 

đế  ta m tì nh ca m ta  Nga i. Khô ng khì  la nh lế ô vớ i 

a nh sa ng lếo lế t cu a va ị ngo n nế n nờị đa ý, đo ị khị 

tường pha n vờ ị tì nh ýế u đang cha ý bo ng trong 

to ị, cha c cu ng đo ị chu t la m a m lo ng Chu a cu a to ị ? 

Nế u pha ị chịa sế  vờ ị ca c anh chị  trong Ultrếýa 

thì  ca n đế n sư  bì nh tì nh va  da n dì  trườ c mịcro, 

haý chịa sế  trế n tờ  Tho ng tịn cu a PT thì  ca n mo  t 

kha  na ng vịế t la ch nha t đị nh na o đo , nhưng ca u 

nguýế  n vờ ị Chu a trong thịnh la  ng, chì  ca n con tịm 

to ị nhờ  đế n Nga ị thì  mo ị lờ ị to ị muo n no ị như 

đứớ c gớ i đi tha  t dế  da ng, nế n tô i đa  chô n phứớng 

ca ch Su ng Đa o na ý đế  tra  lờ ị cho ca u ho ị so  3 

trong Đa ị  ho  ị Ultrếýa vế  Su ng đa o tha ng vư a qua 

la  « Ha nh đo  ng vế  su ng đa o na o đườ c ca c anh chị  

a p du ng thườ ng xuýế n nha t ?». Co n «bì  quýế t» 

na o gịu p to ị trung tha nh vờ ị ha nh đo  ng đo  ư ? Co  

lế  chì  ca n mo  t con tịm bịế t tho n thư c trườ c tì nh 

CẦU NGUYỆN 

Thân phụ của anh Phaolô Nguyễn Viết Thạnh

(k27), cụ ông Nguyễn Kim Hoa vừa lìa trần tại Mas-

sachusetts Worcester (USA) vào ngày 06/12/2016, 

hưởng thọ 96 tuổi. 

Phu quân của chị Maria Nguyễn Tuyết Mãnh, cursil-

lista k.19, ông Văn Trọng Arnaud Nguyễn, đã từ trần 

ngày 18/11/2016 tại Champigny sur Marne - 

Pháp, hưởng dương 66 tuổi. 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Nhân Từ giàu Lòng 

Thương Xót thứ tha mọi lỗi lầm và sớm đón nhận con 

cái của Ngài về hưởng Nhan Thánh, cùng ủi an thân 

nhân còn ở lại trong niềm trông đợi sẽ cùng nhau 

đoàn tụ trong Nhà Cha trên trời. 

ýế u cu a Chu a, bịế t nhì n nha  n sư  ýế u đuo ị cu a 

mì nh trườ c bao thư  tha ch cu a cuo  c so ng va  

tro ng ca  ý va o Ơn Tha nh cu a Nga ị la  đu . 

Lo ng Su ng đa o nế u đườ c đị nh nghì a la  

phường ca ch ba ý to  tì nh ýế u vờ ị Đa ng ma  

chu ng ta to n thờ , haý la  quý hườ ng mo ị ha nh 

vị va o co ng vịế  c thờ  phườ ng Chu a, hoa  c la  

phường ca ch thịế ng lịế ng gịu p tha ng tịế n đờ ị 

so ng đa o… thì  lo ng Su ng Đa o đa  thu c đa ý to ị 

tì m hịế u vế  Chu a, nghì a la  Ho c Đa o đế  đườ c 

hịế u va  đế  thoa  lo ng ýế u mế n cu a to ị đo ị vờ ị 

Chu a hờn. Thếo mo  t « đa n chị  » cu a phong 

tra o, thì  sau Su ng đa o va  Ho c đa o da n đế n 

Ha nh đa o la  địế u TA T ÝẾ U, thì  qua  tha  t,  PT 

đa  da n da t tô i đứ ng trế n chiế c kiế ng 3 cha n 

na ý mo  t ca ch hế t sư c tư  nhịế n lu c na o ma  to ị 

cha ng bịế t. Như ng Đa ị ho  ị Ultrếýa sa p tờ ị, hý 

vo ng to ị sế  ho c ho ị đườ c nhịế u địế u haý vế  

Ho c Đa o va  Ha nh Đa o qua ca m nghịế  m chịa 

sế  cu a ca c anh chị  Cursịllịstas, la m phong 

phu  hờn ha nh trang cu a to ị trế n ha nh trì nh 

nga ý thư  tư, va  bịế t đa u cu ng la  dị p to ị đườ c 

tịế p tu c chịa sế  ca m nghịế  m cu a mì nh. 

 Mê n cha o ca c anh chi  Cursillistas va  mong 

đứớ c đô ng ha nh cu ng ca c anh chi  luô n ma i 

bế n ca nh Tha ý Chì  Tha nh cu a chu ng ta.  

(Anna P)  
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Gợi ý chia sẻ trong Đại Hội Ultreya tháng 11-2016 : 

Trong ba quan niệm sai lầm về sùng đạo : Vụ lợi – Máy móc – Giả hình, các anh chị đã từng rơi vào 

một trong ba quan niệm sai lầm trên chưa? Nếu có, các anh chị đã nhận ra sự sai lầm đó qua biến cố hay 

qua ơn nhận biết nào ? 

Trong rollo Sùng đạo có câu :" Đời sống ơn sủng được truyền thông sang người khác qua sinh hoạt 

tông đồ giáo dân ". Các anh chị đã có lần nào bị đánh động bởi sinh hoạt tông đồ của ai đó chưa ? Nếu 

có, nó đã ảnh hưởng đến anh chị như thế nào ? 

Hành động về sùng đạo nào thích hợp và được các anh chị áp dụng thường xuyên nhất ? 'Bí quyết' nào 

giúp các anh chị trung thành với các hành động đó ? 

Đo ị vờ ị to ị, Su ng Đa o pha ị đườ c đị đo ị vờ ị ho c 

đa ô va  ha nh đa ô. Hô c va  ha nh pha i ga n liế n vớ i 

Su ng đa o thì  vịế  c Su ng đa o mờ ị co  ý  nghì a.thì  đo  

mờ ị la  mo  t  tịế n trì nh tro n vế n. Khị đị dư  kho a 

Cursịllo (k25), to ị tha  t sư  bị  đa nh đo  ng ra t nhịế u 

bờ ị sư  phu c vu  ha ng saý cu a ca c anh chị trờ  ta . 

Nhì n sư  da n tha n so t sa ng cu a như ng ngườ ị na ý 

to ị mờ ị nha  n thư c đườ c ý  nghì a chì nh cu a cuo  c 

so ng cu a ngườ ị Kịto  hư u. Ca c trờ  ta  kho ng qua ng 

nga ị sư  cư c nho c mế  t mo ị la m vịế  c to ng đo . 

Sau kho a, vì  mo ị trườ ng, hoa n ca nh chưa thua  n 

tịế  n ?  nế n to ị chưa nghì  đế n vịế  c pha ị la m thế  

na o đế  da n tha n như ca c anh chị . Ro ị tư  tư  to ị 

tham gịa ho c ho ị ba ng ca ch co  ga ng tham gịa Ul-

trếýa, sau đo  va o THL. Vo n ham ho c ho ị cho nế n 

khị đế n THL, to ị saý mế  nghế gịa ng da ý vế  Chu a, 

tì m hịế u Chu a va  tì m hịế u chì nh ba n tha n mì nh, 

va  vaị tro  cu a mì nh trong cuo  c so ng cu a ngườ ị 

Kịto  Gịa o (kha m pha  ra t nhịế u địế u ra t haý vế  Đa o 

vì  to ị kho ng co  aị da n da t trế n con đườ ng na ý).  

Ro ị sau đo  thì  to ị ghị tế n đị trờ  ta  đế  tì m hịế u 

thế m ca ch so ng ờn go ị cu a ca c trờ  ta  đế  ro ị duýế n 

cờ đưa đa ý, to ị luo n co  ga ng đế n vờ ị ultrếýa, vờ ị 

THL va  cu ng kho ng quế n nha  n la m trờ  ta  đế  đờị 

so ng Su ng Đa o cu a mì nh đườ c thế m hư u hịế  u. 

To ị sịế ng na ng đo c kịnh ha ng nga ý, trong ca u 

kịnh to ị nghì  đế n như ng ngườ ị kế m maý ma n, 

như ng ngườ ị ýế u đuo ị, như ng ngườ ị ta  t nguýế n 

đau ô m, … Yế u tô  giu p chô tô i sô ng trung tha nh vớ i 

ca c ha nh đo  ng đo  chì nh la  Tì nh Ýế u cu a Chu a ban 

cho to ị va  to ị muo n đếm san sế  tì nh ýế u đo  cho tha 

nha n. 

Bì  quýế t gịu p mì nh so ng trung tha nh vờ ị ca c 

ha nh đo  ng đo  la  : Nhận và Cho Đi 

(T.V. k25)   

Buổi họp hàng tháng, tuần thứ ba cuả Buổi họp hàng tháng nhóm TEREXA—E.N.23  

Buổi họp nhóm Têrêsa lần nầy, được dời vào tuần thứ nhất của tháng 12, nhằm vào tuần thứ hai mùa vọng, vì thế, lần nầy 

nhóm  đã được hân hạnh đón mừng sự hiện diện của anh chi Trưởng , sự khuyến khích và nâng đỡ tinh thần mà anh chị vẫn 

làm, mỗi khi có thể đến với nhóm chúng ta.  

Vì đề tài đã được chọn từ tháng 11, nên lần nầy dựa theo Tin Mừng thánh Lc 16 (19 – 31) nhóm  đã cùng nhau chia sẻ về sự 

sống đời sau, về các đẳng linh hồn và về những việc lành phúc đức chúng ta có thể làm, để cầu xin Chúa thứ tha và giảm bớt 

phần phạt cho các linh hồn đang còn ở nơi thanh luyện.Giáo Hội đã dành trọn tháng 11 để chúng ta nhớ đến và cầu nguyện 

nhiều cho các đẳng linh hồn. 

Mỗi buổi họp nhóm đều là dịp thắt chặt tình bạn, chia sẻ cho nhau những suy niệm về lời Chúa, những thông tin cho nhau về 

tin tức Giáo Hội, tin tức phong trào hay tin tức Cộng đoàn. Tình thương mến đã giúp chúng tôi có thể dành thời giờ để đến 

với nhau, duy trì sự liên kết với phong trào. Rồi tiếp theo sẽ là ba tháng mùa đông lạnh lẽo, chắc là chỉ có tuyết rơi mà không 

có … phượng rơi, chúng tôi sẽ tạm ngưng họp nhóm vì sau Noel sẽ là Tết của gia đình và  các cộng đoàn bận bịu tổ chức 

Tết .Nhóm viên Terêxa đều thuộc loại  gần …7 bó nên việc đi lại vào mùa đông cũng không  thuận tiện. Hẹn nhau trong tháng 

ba với  trường cũ tình xưa chúng tôi lại tiếp tục nắm tay Chúa và nắm tay nhau trên hành trình Ngày Thứ Tư.  
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Ngày... tháng 11 năm 2016. 

Sau ga n bo n tha ng, đị qua ba bế  nh vịế  n, vờ ị bo n 

la n gịa ị pha u vì  ga ý xường đu ị, cuo ị cu ng ro ị dì  

to ị cu ng đườ c phế p vế  nha . Dì  mư ng la m, trườ c 

ma ý nga ý đa  thu xế p xong đo  đa c vo  valịsếs ! 

Ho m cho t to ị va o tha m, dì  muo n to ị cu ng đị cha o 

tư  gịa  va  ca m ờn ngườ ị đa  gịu p dì  la m va  t lý  trị  

lịế  u suo t mo  t tha ng qua. Thếo lờ ị dì  to ị kế , đo  la  

mo  t ngườ ị phu  nư  trế  go c cha u Phị tế n Mịrếịllế. 

Ba  ra t ta  n tu ý trong thịế n chư c gịu p ca c o ng ba  

cao nịế n trong dườ ng đườ ng, sau như ng taị na n 

la m to n thường taý cha n haý co  t so ng, co  thế  tì m 

la ị kha  na ng đị đư ng, lế n xuo ng ca c ba  c thang, 

v.v. Tư  la u na m, haị dì  cha u xuo ng la u mo  t, nờị 

co  ca c pho ng ta  p va  t lý  trị  lịế  u. Lu c a ý đa  hờn haị 

gịờ  trưa, gịờ  bế  nh nha n nghì  ngờị sau bư a cờm 

nế n ca  da ý ha nh lang va ng bo ng ngườ ị, bế  nh 

nha n la n ý ta . Dì  da n to ị đị xếm ca c pho ng ta  p, 

gịa ị thì ch như ng ‘ba ị ho c’ ha ng nga ý, mịế u ta  

như ng ngườ ị ba n gịa  mờ ị quến (trườ c đa ý dì  

so ng co  đo  c kho ng tịế p xu c vờ ị aị ngoa ị gịa đì nh 

chu ng to ị). Kho ng tì m tha ý ba  Mịrếịllế, chu ng to ị 

quýế t đị nh xuo ng va n pho ng ờ  ta ng trế  t đế  nhờ  

ho  địế  n thoa ị tì m ba . Khị chu ng to ị vư a quaý 

lưng tịế n vế  phì a thang ma ý, chờ t nghế co  tịế ng 

lao xao sau lưng. Quaý nhì n la ị, to ị tha ý ba ba  cu  

đang cha  p chôa ng tiế n đế n. Nế u gô i hô  la  nhứ ng 

nha n va  t tịế u bịế u cu a mo  t phịm kịnh dị , cha c 

kho ng pha ị la  cườ ng địế  u, hoa  c cu ng co  thế  la  

như ng ma u ngườ ị cu a mo  t phịm ha ị hườ c, vì  mo ị 

ba  cu  mang mo  t da ng da p ra t la  lu ng. Ngườ ị thư  

nha t thì  ga ý o m va  cao kha ng khịu, nhì n ba  to ị 

lịế n tườ ng đế n nha n va  t ‘tha n chế t’ vờ ị ca ị lườ ị 

lịế m trong taý. Ngườ ị thư  nhì  vo c da ng nho  tho  

như dì  cha u to ị, co  vế  ‘bì nh thườ ng’, gường ma  t 

cha ng chị t như ng vế t nha n ngang do c sa u tha m 

la  lu ng, đa  c bịế  t la  đo ị ma t ba  da ị khờ  buo n ba . 

Ngườ ị thư  ba ta m vo c trung bì nh, va  la  ngườ ị ‘dế  

sờ ’ nha t : haị ma t ba  lo ị to, bo   to c chì  co n la ị mo  t 

ma ng tra ng phau ba ng ba ngo n taý chu m la ị, va t 

lư ng lờ mo  t bế n đa u. Ba  na ý đị như ngườ ị ma ý, 

haý đu ng hờn la  như ca ị ‘xa c kho ng ho n’. Kho ng 

bịế t ho  tư  đa u xua t hịế  n va  ho  muo n đị đa u. 

Ba  cu  nho  tho  nì u taý to ị, thì  tha m : « Ho  đa u 

ma t hế t ro ị ? Chu ng to ị pha ị la m gì  đa ý ? ». 

Đôa n chứ ng ba  nô i vế  ca c ỹ ta , hô   lỹ , tô i tra  

lờ ị : « Gịờ  na ý co  lế  ho  co n du ng cờm, cu  va o 

pho ng nghì , la t nư a ho  va o tha m ? ». Ba u cha  t 

taý to ị hờn nư a, ba  la  p la ị ca u ho ị : « Ho  đa u 

hế t ro ị ?.. », co  thế m sư  phu  ho a cu a haị ngườ ị 

kịa. Ba t chờ t, ba  cu  cao kha ng khịu la lế n : 

« Pha ị đị ba o ca nh sa t ngaý, chu ng ta bị  bo  rờị 

ro ị ! Ba  ờị, la m ờn da n du m chu ng to ị đế n bo t 

ca nh sa t ! ». Hoa ng sờ , dì  to ị vo  ị va ng cha o ho , 

ro ị ba o to ị kho ng nế n da ng co vờ ị như ng 

ngườ ị « kho ng co n trì  nhờ  ». Dì  đị như cha ý 

va o trong thang ma ý đờ ị to ị. Ba  cu  nho  tho  no ị 

tha m thì  : « Co  con ga ị to t qua , to ị co  đư a con 

traị nhưng no  quế n to ị tư  la u ro ị ! ». Ro ị ba cu  

no ị đuo ị nhau kha  p khịế ng đị trờ  la ị pho ng. 

Đế m hô m a ỹ trông gia c ngu , tô i cứ  nghế hôa i 

bế n taị ca u ho ị : « Họ đâu hết rồi ? Chúng tôi 

phải làm gì đây ? », va  bị  đếo đuo ị bờ ị a nh ma t 

nhì n van lờn, cu ng ba n taý ga ý guo  c ba u cha  t 

va o taý to ị ... 

  Ngày... tháng 11/2016 

 Đang đị loanh quanh trong chờ , to ị chờ t 

chu  ý  đế n mo  t ba  cu  A  cha u, trế n dườ ị 80 tuo ị, 

a n ma  c tha  t phông phanh, 

cha n mang dế p, trong khị bế n 

ngoa ị trờ ị đang mưa va  ra t 

la nh ! Ba  đa ý chịế c khung ta  p 

đi cô  ba nh xế, trông chiế c giô  

bế n dườ ị vo n vế n co  mo  t bị ch 

đứớ ng, va i hô  p sứ a nhô , va  

mo  t ca ị no ị con con. Ba  thờ tha n da o qua ca c 

gịan ha ng, dườ ng như ba  kho ng co  chu  đì ch 

mua sa m ma  chì  muo n ‘gịế t thờ ị gịờ ’ ! Ca  haị 

chu ng to ị cu ng tra  tịế n mo  t lườ t ờ  haị caịssếs 

kế  nhau, cu ng cha m pha ị a nh ma t cu a nhau, 

cu ng mì m cườ ị, va  cu ng đế n ngo ị nghì  cha n ờ  

ba ng ghế  ga n đo . To ị chờ  con traị đế n chờ  vế , 

va  ba  thì  muo n la m quến vờ ị to ị. Co  lế  ba  ca n 
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ngườ ị tro  chuýế  n. To ị quến bịế t nhịế u ngườ ị 

cao nịế n, trong nga ý, va  co  khị la  suo t tua n, ra t 

đớn đô  c. Thếô lớ i tô i han hô i, ba  kế  chô tô i 

nghế ca  đoa n đườ ng da ị tư  Cambodgế qua 

Vịế  t Nam, ro ị bo  VN trờ  la ị Cambodgế vì  

cho ng co  vờ  kha c. Ba  thường o ng la m, nế n ba t 

cha p sư  ca n nga n cu a cha mế  vì  haị gịa đì nh 

kho ng cu ng gịaị ca p, ba  đa  cu ng o ng xa ý dư ng 

gịa đì nh. Ho  kho ng co  ho n thu  vờ ị nhau. Sau 

đô , ô ng đa  nha  n tì nh nha n la m vớ  chì nh thứ c ! 

Na m 1970, ba  xịn gịa ý tờ  sang Pha p vờ ị haị 

con, va  mo  t mì nh nuo ị lờ n ca c con ờ  xư  ngườ ị. 

Ô ng tì m ca ch lịế n la c vờ ị con traị, nhờ  ba o 

la nh vờ  cho ng o ng va  đư a con traị bế  nh ta m 

tha n sang Pha p. Ba  gịa  n qua , do a ‘tư  con’, nế n 

ro t cuo  c con ba  chì  gư ị tịế n vế  ha ng na m cho 

cha. Ba  co  vế  hịế n la nh, an pha  n, nhưng khị kế  

vế  như ng no ị đau xưa cu a mì nh thì  gường ma  t 

đa ỹ nế t kha c khôa i đau khô . Ba  nô i, tô i thếô 

Pha  t, pha ị tư  bị hý  xa , nhưng ‘no ‘ la m a c thì  

ga  p a c la  đu ng ro ị ! Tha  t đa ng thường cho ba , 

to c ba c phờ ma  va n chưa co  bì nh an trong 

lo ng. To ị ho ị, sao ba c ma  c qua n a o ì t lờ p va  ý, 

trờ ị đang va o mu a la nh... Ba  cườ ị, ca ị cườ ị 

buo n rườ ị rườ ị, «To ị chị u la nh gịo ị la m ba  ờị, 

la nh bế n ngoa ị haý la nh trong lo ng to ị cha p 

hế t ! ». Ro ị ba  chì  va o chịế c no ị con, chế p 

mịế  ng : « Trờ ị mưa nế n to ị la m bịế ng qua , 

muo n sang Carrếfour Markết tì m mua ca ị taý 

ca m cho ca ị no ị na ý. Tha ng con to ị mờ ị do n 

nha  nế n tì nh đếm bo , to ị tịế c nế n lườ m la ị. No ị 

na ý ba ng ịnox đo  ba , xa ị ‘sườ ng ‘ la m. Ba ý gịờ  

ho  la m loa ị no ị Tếfal haý ba ng đa  gì  đo , ‘đến 

xì ’ cha n phế o ! ». Ngườ ị mế  ca  đờ ị cha t chịu đế  

nuo ị con lờ n kho n tha nh đa t, đế n tuo ị gịa  va n 

tịế p tu c cha t chịu. Lu c ba  cha o to ị, kho ng ca m 

lo ng đườ c, to ị ho n lế n ma  ba  va  da  n do  ba  đị 

ca n tha  n. Ba  cườ ị lờ n : « Chu choa, đườ c ho n 

mo  t ca ị như va ý thịế  t la  ‘ma t da ’ gì  đa u ! ». 

Tha ng 11, ĐH Ultrếýa mờ ị go ị chịa sế  chu  đế  

« Sùng Đạo trong ngày thứ tư của người 

cursillista ». Đo  la  mo  t trong như ng ba ị ho c 

lờ n to ị nha  n đườ c ca ch đa  c bịế  t tư  ca c ngườ ị 

cao nịế n ờ  Gịa o Xư  VN Parịs, ca ch rịế ng trong 

gịa đì nh Cursịllo. Lo ng su ng đa o nờị ho  tha  t la  

sa u tha m ma  tư  nhịế n, như so ng thì  pha ị thờ , 

va  la m ngườ ị thếo Chu a thì  pha ị su ng đa o. Rollo 

« Su ng Đa o » cu a kho a ba nga ý đị nh nghì a : 

« Su ng Đa o la  ýế u mế n va  phu c vu  trong Vương 

Quốc của Thiên Chúa. Chí nh điê u na y chuyê n 

tha nh vịế  c hườ ng tro n cuo  c đờ ị chu ng ta vế  vờ ị 

Chu a ». Du  tuo ị cao, sư c ýế u, ca c ba c lờ n tuo ị va n 

kho ng ngư ng ýế u mế n va  phu c vu . Ho  thị ha nh 

sư  mế  nh na ý vờ ị ta t như ng đư c tịnh cu a lo ng 

su ng đa o đì ch thư c : tư  nhịế n, can đa m, no ng 

nhịế  t va  vuị mư ng. Như ba c H. khị đa  no ị vờ ị to ị, 

« Ba c bế  nh thì  na m nha  nghì  ngờị, chư ng kho ế 

la ị ba c ra ng tờ ị GX ». Như co  N.V. ra t ha nh phu c 

vờ ị tế n go ị tha n thường ‘ba  gịa  cu a đườ ng 

pho ’ (co  ‘cha ý’ suo t nga ý vờ ị ca c co ng ta c to ng 

đô ). Nhứ ba c M. Đ. vớ i ca i miế  ng mô m mế m, ca i 

lưng ca ng lu c ca ng co ng sa u, la n na o ga  p to ị 

cu ng cườ ị tha  t tườị va  haị ba c cha u kho ng bao 

gịờ  quế n trao nhau như ng ca ị ho n tha m thịế t... 

Ho  cha c cha n đa  co  nhịế u lu c gịan nan, đờn 

chịế c, bế  nh ta  t va  chị u đư ng gịờ ị ha n cu a tuo ị 

gịa . Nhưng ho  kho ng co  no ị buo n vì  thườ ng tư  

ho ị «  Họ đâu hết rồi ? Chúng tôi phải làm gì 

đây ? ». Vờ ị sư  tịn tườ ng va o Lo ng Thường Xo t 

cu a Thịế n Chu a, ho  cha p nha  n va  da ng hịế n 

như ng đau kho  trong đờ ị thườ ng đế  la m cu a lế  

nguýế  n ca u, cho chì nh mì nh, cho ngườ ị chung 

quanh, cho nha n loa ị. To ị tư  nhu  mì nh pha ị luo n 

co  ga ng ho c ho ị ta m tì nh « Su ng Đa o » na ý mo ị 

nga ý, cu ng vờ ị lờ ị khuýế n nhu  cu a Tha nh Tếrếsa 

dế Calculta : « Nếu bạn cầu nguyện bằng lời, thì 

hãy để cho lời ấy được chìm ngập trong tình yêu 

xuất phát tự đáy lòng mình. Hãy chắp tay, nhắm 

mắt và hướng lòng lên với Chúa. Hãy để cho kinh 

nguyện của bạn trở thành một của lễ tinh tuyền 

dâng lên Thiên Chúa. Đừng cầu nguyện lớn tiếng 

hay quá im lặng. Hãy cầu nguyện đơn sơ. Hãy để 

cho lòng bạn lên tiếng. Hãy cầu nguyện với Chúa 

bằng trọn tâm hồn mình. Lời nói sẽ trỗi dậy từ 

đáy lòng bạn và bạn sẽ cảm nhận được niềm vui 

khi cầu nguyện. Thỉnh thoảng dừng lại ở một lời 

và suy đi nghĩ lại, để cho lời ấy chìm sâu vào lòng 

bạn.  Hãy giữ lời ấy suốt ngày : lời ấy giữ bạn 

trong bình an. »  

(ĐH Ultrêya tha ng 11/2016  

- Mư ng Lế  Kịto  Vua *** K7) 
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 Ho m a ý to ị đườ c hịế  n dịế  n trong nga ý vuị mư ng chị  bườ c va o tuo ị 60. 

Đu ng giớ  hế n, ngứớ i ngứớ i taỹ ba t ma  t mứ ng ga  p nhau cha  t ca  phô ng a n, 

aị cu ng ra ng rờ  trao nhau như ng ca u cha o ho ị tha n thường. Tư  nhịế u 

tua n qua, ta t ca  chì  chờ  gịa ý phu t na ý đế  đế n chung vuị vờ ị chị . Kho ng 

no ị nhưng mo ị ngườ ị đế u ca m nha  n đườ c mo  t ha nh phu c tra n nga  p tư  

co ị lo ng, đo  la  mo n qua  tì nh ýế u ‘đườ c cho’ va  ‘đườ c nha  n’. 

Trườ c gịờ  nha  p tịế  c, mo ị ngườ ị ịm la  ng nghế ta m tì nh chịa sế  cu a chị . 

Tha  t ca m đo  ng, như ng lờ ị no ị cha n tì nh đa ý ca m xu c da ý lế n tư  đa ý lo ng 

chị . Ca  kho ng gịan tha  t ịm la  ng trong lu c chị  no ị. Co  như ng đoa n, gịo ng 

no ị chị  hờị nghế n nga o la m mì nh pha ị ba m ngo n taý tha  t đau đế  đư ng 

tuo n ra gịo t nườ c ma t (cho  ýế u cu a mì nh la  như va  ý đo , thế  mờ ị chế t 

ngườ ị !) 

 Sau đo , như ng mo n a n tha  t la  va  tha  t ngon tua n tư  đườ c ba ý lế n, mo ị 

ngườ ị thườ ng thư c mo  t ca ch hoan hì , ro  n ra  trong tịế ng cườ ị no ị huýế n 

thuýế n. Ba u kho ng khì  ra t ư la  tha n thường như trong mo  t gịa đì nh. 

Tịế ng cu ng lý “DZÔ “ bế n phì a ca c ‘bo  la o’ vang do  ị ca  pho ng. Mo n a n 

nhịế u qua , chưa mang ra hế t ma  mo ị ngườ ị đa  no nế  ro ị. Nhưng ma  c kế  , 

no thì  no mì nh cư  tịế p tu c a n, ngon qua  ma  ! Ô , sau đo  la ị co n co  haị thư  

ba nh sịnh nha  t, na o la  vờ ị tra ị ca ý, na o la  vờ ị sa u rịế ng, tha ho  ma  a n nhế  

… 

 Tịế  c ta n, mo ị ngườ ị u n u n kế o nhau đị, chị  tư  dườ ị thang la u bườ c lế n 

nga c nhịế n ho ị : “Ồ, mọi người về hết hả ?” Tuý va  ý, đa so  la ị ta t qua nha  

đô i ba n ớ  ga n đô , đế  cuô  c vui khô ng vô  i ta n. Ta m tì nh, đu a giớ n, ca ha t…

Lờ n vờ n quanh như ng ma ị đa u ba c, haý ‘muo ị tịế u’, la  ca  mo  t ba u trờ ị 

vuị tườị, trế  trung hịế m tha ý. To ị co  sư  nga c nhịế n thì ch thu  khị đườ c 

nghế va  kha m pha  như ng gịo ng ca ngo t nga o dế  thường ca t lế n tư  như ng 

ca sì  ‘tha  ng dư ‘ cu a PT, đưa to ị trờ  vế  quế  hường tha n ýế u nghì n tru ng 

xa ca ch. La u la m ro ị to ị mờ ị đườ c hườ ng la ị như ng gịa ý phu t vuị tườị a m 

a p đa ý tì nh ngườ ị như va ý. Pha ị no ị la  to ị ra t ha nh phu c khị đườ c so ng 

la ị như ng phu t gịa ý tườ ng chư ng như đa  ma t. Đa ý, Ho ng A n Chu a ban 

cho chị  va  chị  đa  đếm chịa sế  a n huế   Chu a trao ban đế n cho như ng ngườ ị 

ma  chị  quý  thường. Va  to ị nghì  co  lế  mì nh la  ngườ ị đườ c hườ ng nhịế u 

nha t trong ta t ca  ca c anh chị  co  ma  t. 

Ta  ờn Thịế n Chu a vì  Nga ị va n luo n ban muo n Ho ng A n cho chu ng ta, đế  

chu ng ta luo n luo n ga n bo  vờ ị nhau trong tì nh ba n cha n tha  t, ýế u 

thường. 

60 na m Ho ng A n Chu a ban ta  ng cho chị …. tha  t la  tuýế  t vờ ị ! Mo  t la n nư a, 

kho ng quế n ca m ờn chị . 

Tha ng 11, 2016 

MA/VTT  

Làm theo lời Chúa 

Khi con cầu nguyện xin ơn. 

Cũng đừng bắc chước những quân giả hình. 

Đứng ngay giữa chợ đầu đình. 

Ê..A.. lớn tiếng bản kinh thuộc lòng. 

Hãy vào đóng kín cữa phòng. 

Lời cầu tha thiết mới mong đáp lời. 

Giữ chay mà chẳng giữ lòng. 

Làm trò xấu xí hình dung mặt mày. 

Tỏa cho người biết kẻ hay. 

Thì rồi chỉ được đời này thưởng công. 

Ăn chay thật dạ, thật lòng. 

Bên ngoài tươi tỉnh bên trong rõ ràng. 

Chải đầu rửa mặt đàng hoàng. 

Việc càng kín đáo Chúa càng thưởng công. 

Làm lành chớ khá cầu danh. 

Bằng không mội việc sẽ thành hư không. 

Đừng làm phúc giữa đám đông. 

Người trông kẻ thấy uổng công việc mình. 

Chớ làm như bọn giả hình. 

Thổi kèn đánh trống rình rang phố phường. 

Để cho thiên hạ tán dương. 

Việc gì cũng muốn phô tương ra ngoài. 

Khi con bố thí cho ai. 

Hãy làm kín đáo kẻo hoài công đi. 

Tay mặt con muốn làm gì. 

Đừng cho tay trái biết thì hay hơn./. 

NVS  
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đi, thì trái lại chúng ta đang là những người sắp 

sinh ra. Con người sinh ra hai lần và không bao 

giờ chết. Sau khi từ giã lòng mẹ để sinh vào trái 

đất, con người cũng sẽ từ bỏ lòng đất để sinh vào 

quê trời. Những người đã từ bỏ trái đất không 

chết mà là được sinh ra. » 

Từ lúc đọc được tư tưởng của Gabriele Adani 

trong cuốn sách « Một phút cho bạn » nói về cái 

chết, tôi không còn thấy buồn bã nữa. Vì bà mẹ 

Häffner của tôi đã được sinh ra vào quê trời, tôi 

thắp nến và cầu nguyện cho bà mỗi buổi tối trước 

khi đi ngủ, cầu xin cho linh hồn bà mau được 

hưởng Thánh Nhan Chúa. Tâm hồn tôi đã có niềm 

vui trở lại, tôi đã mạnh mẽ nhận tiếp một bà mẹ 

người Đức khác, bà tên là Reinmann, và cứ thế 

hành trình ngày thứ tư của tôi thêm mầu sắc vì 

hiện tại tôi nhận chăm sóc 6 người. Mỗi người là 

một món quà Chúa ban với nhiều gia vị khác 

nhau. Tôi được học hỏi rất nhiều nơi họ. Tôi rất 

kính trọng tuổi già với những kinh nghiệm đáng 

nể của mỗi người. Và tôi có được nhiều niềm vui, 

tạ ơn Chúa đã « cho và đã lấy đi » để con biết trân 

trọng tình cảm những người đang sống chung 

quanh con, để con sống đối xử yêu thương chăm 

sóc mọi người như là ngày mai con không còn 

gặp được họ nữa. 

Đó là một dòng tư tưởng nhỏ của tôi lúc này, xin 

được chia sẻ với các anh chị em. Tôi luôn tạ ơn 

Chúa mỗi ngày vì được làm con ngoan của Chúa 

và được là bạn của các anh chị em trong PT Cur-

sillo. Tôi vẫn cố gắng sống kết hợp với Chúa mỗi 

ngày một gần Chúa HƠN. Các anh chị em cũng 

vậy nhe. 

Thân mến 

XB K 28 chia sẻ 

Chết đi là sinh vào quê trời 
Nước mắt tôi vẫn còn rơi mỗi khi tôi nhớ đến bà và 

đang lúc này đây khi tôi viết những dòng chữ này, 

giọt từng giọt vẫn tiếp nối nhau rơi rơi. 

Bà là người mẹ tinh thần người Đức yêu quí nhất 

của tôi ở trong viện dưỡng lão, dáng người nhỏ 

nhắn bà phải ngồi xe lăn vì bi bịnh Parkinson lâu 

năm, tôi được chăm sóc bà đã 8 năm nên có rất 

nhiều kỷ niệm vui buồn với bà. 

Bà hưởng thọ 86 tuổi và mất ngày 30 tháng 8 vừa 

qua, đã hai tháng trôi qua nhưng giọng nói và 

khuôn mặt của bà vẫn còn rõ mồn một trong ký ức. 

Tháng 7 trước khi đi nghỉ hè tôi đến thăm bà, lúc đó 

bà đã yếu và bỏ ăn, nằm liệt giường. Tôi muốn gọi 

cha đến và có hỏi bà có muốn xưng tội không, nhưng 

bà nhất định không chịu và nói rằng « tôi chưa có 

chết mà ». Suốt tuần lể đi hè đó tâm hồn tôi thật là 

bất an vì sợ bà đi đột xuất mà chưa được xức dầu. 

Nếu việc ấy xảy ra thì chắc là tôi sẽ buồn muốn chết 

vì tôi biết là  bà có bất hoà với đứa con gái duy nhất, 

mà bà chưa có dịp làm hoà. Tôi cầu nguyện thật 

nhiều để bà nghĩ lại mà lãnh nhận Bí tích hoà giải 

với Chúa và với con gái. 

Tạ ơn Chúa đã nhận lời tôi cầu nguyện. Với sự cố 

gắng thuyết phục của tôi, mọi việc đã tốt đẹp. 

Bây giờ thì tôi thấy lòng thật trống vắng quá, tôi 

không đến VDL thường nữa vì sợ phải đi qua phòng 

của bà. Hết rồi những niềm vui sau những ngày đi 

chơi xa được về nhà, tôi chạy ùa đến thăm bà và kể 

cho bà nghe về những thắng cảnh tôi đã thăm viếng. 

Mắt bà thật sáng đầy niềm vui khi nghe chuyện tôi. 

Ánh mắt đó cho tôi biết bà nhớ tôi lắm và rất vui vì 

tôi đã về nhà và đến thăm bà. Bây giờ khi đi chơi xa 

về, tôi không còn ai để kể chuyện, không có người 

mong tôi ở nhà nữa... 

Bà là món quà là viên kẹo mà Chúa đã lấy mất đi 

của tôi rồi, nhưng tôi không hờn giận gì Chúa đâu, vì 

Chúa đã ban cho tôi rất nhiều thứ khác.  

Thời gian vừa qua tôi suy nghĩ nhiều về cái chết, vì 

người cậu ruột của tôi sống ở bên Úc cũng bị Par-

kinson như bà Häffner và cũng đã qua đời tháng 7 

trước bà 1 tháng. 

Như Gabriele Adani đã viết : « Khi tưởng mình chết 
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Chào ACE quý mến của tôi. 

Kính thưa ACE của tôi, xin ACE cùng 

tôi, chúng ta cùng nhau đi từng bước nhẹ nhàng vào Mùa 

Vọng. Đó là những ngày mà chúng ta chờ đợi một nhân vật 

rất quan trọng. Ngài là Đấng cứu chuộc nhân loại đến trong 

thế-giới này. Thông thường khi tiếp rước một nhân vật quan 

trọng nào đó thì chúng ta chuẩn bị một cách trọng thể và ân 

cần đón rước. Mà đây là một nhân vật lớn hơn tất cả những 

nhân vật ở thế-gian này. Mỗi năm chúng ta lập lại một lần. 

Phần tôi, đây là dịp để tôi canh tân cuộc sống của mình, cố 

gắng làm cho tâm hồn mình ngày càng xứng đáng là ngôi 

đền thờ Chúa ngự. Vì thế tôi tự nghĩ phải chay tịnh bản thân, 

phải tập từ bỏ. Ai từ bỏ nhiều thì nhận được nhiều, ít thì 

nhận ít, còn không thì không có gì, giáo lý của Thiên-chúa thì 

ngược lại với suy nghĩ của con người (từ bỏ thì lại 

nhận được : "ai từ bỏ mạng sống mình vì danh Thầy thì 

nhận lại được sự sống đời-đời"). 

Cũng trong thời-gian này chúng ta chờ đợi ngày quang-lâm 

của Chúa Giêsu. Đó là ngày phán xét cuối cùng (ngày tận 

thế), ngày phân chia chiên và dê ra làm hai./.. 

Xin gởi đến quý ACE bài thơ giáng sinh. 

Đang đêm nằm ngủ vẫn cầu kinh. 
Âm thầm tưởng nhớ Chúa thiên đình. 
Vì yêu nhân thế nên đã quyết 
Xuống thế làm người cứu chúng sinh. 
Bêlem nghèo khó Chúa tỏ mình. 
Hang đá bò lừa nơi Chúa sinh. 
Trên trời thiên thần ca tụng Chúa. 
Dưới đất mục đồng đến cung nghinh. 
Vinh danh Thiên-Chúa trên trời. 
Bình-an dưới thế cho người thiện tâm. 
Từ ở phương xa có ba người. 
Gọi là thông thái nhứt trên đời. 
Nhìn thấy trời cao có sao lạ. 
Rõ là Chúa cả đã sinh ra. 
Chúa cả trời cao sinh chốn nao ? 
Muốn tìm được Chúa phải làm sao ? 
Sao lạ chỉ đường bỗng hiện tới. 
Dẫn đường đưa đến Bêlem. 
Lặn lội đường xa đến kính dâng. 
Mang vàng mộc dược với nhũ hương. 
Đem ra dâng cúng Chúa thiên đường. 
Tỏ lòng kính mến Chúa tình thương. 
Vì yêu nhân thế nên đã quyết 
Xuống thế làm người cứu chúng sinh. 
Amến 

NVS ■ 

MỘT PHÚT VỚI MẸ 
 

Ban BiênTập Bản tin hân 

hạnh thông báo mở trang 

Một Phút Với Mẹ để chia sẻ 

những tin tức, những sự lạ 

nhờ ơn Đức Mẹ. Tài liệu lấy 

từ chương trình internet 

‘Une Minute Avec Marie’, 

mà quí bạn có thể đọc trên internet mỗi ngày. 

Giúp chúng ta thêm yêu kínhMẹ, sống  một phút 

êm ái bên Mẹ khi bắt đầu một ngày, trước khi đi 

làm  v.v…Mỗi lần đọc xong mẫu tin ngắn, xin 

mời bạn thưa với Mẹ chỉ một kinh Kính Mừng. 

Chuỗi Mân Côi che chở khỏi bom nguyên tử 

Trong thế chiến vừa qua, một bom nguyên tử đã 

tiêu diệt thành phố Hiroshima của nước Nhựt. 

Trong một vùng rộng hơn một cây số rưỡi 

chung quanh nơi bom nổ, không một người nào 

sống sót.  

Tuy vậy, không thể nào tưởng tượng, có một 

nhà nhỏ ở gần nhà thờ giáo xứ, cách nơi bom 

nổ chỉ 8 toà nhà, vẫn còn y nguyên. Đó là nhà 

xứ nơi cư ngụ của 8 linh mục Dòng Tên. Mà 

cũng không một vị nào bị thương tích chi. Cả 8 

vị đều tiếp tục sống đến hết tuổi già. 

Một trong 8 vị, Cha Hubert Schiffer 30 tuổi khi 

trái bom nổ, đã sống khoẻ mạnh thêm 33 năm 

trước khi qua đời năm 1982. 

Năm 1976, nhơn dịp đại hội Thánh Thể tại Phi-

ladelphia (Mỷ), cha Schiffer kể lại rằng thấy cả 8 

tu sĩ vẫn sống bình thường, nhiều chuyên viên 

đã cặn kẻ tìm hiểu sự lạ nầy. Tại sao cái nhà 

nầy, không có đặc điểm nào khác lạ, lại có thể 

thoát khỏi tai hoạ khủng khiếp ấy. 

Hơn 200 nhà  khoa học đã khám sức khoẻ các 

linh mục nầy. Chỉ có thể rút ra một kết luận : Tại 

sao 8 người nầy vẫn sống còn trong khi tất cả 

chung quanh đều chết… chết đến hàng ngàn ? 

Sự khác biệt giữa 8 ông nầy và mấy ngàn nạn 

nhân kia là trong nhà của 8 ông linh mục, có lần 

chuỗi Mân Côi hằng ngày.  

Mời bạn thưa với Mẹ : Kính mừng Maria… 

HCT  



 

 

10 bản tin cursillo  211  

  

TÌNH YÊU VẪN Ở LẠI 
Chúng tôi gặp nhau với ngập tràn niềm vui của 

ngày hội ngộ, của thời khắc lên đường. 

Hai Khóa Cursillo Wernau ngảy đó đang đợi 

chờ. `Vượt biên´ ngăn cách hai quốc gia Pháp – 

Đức đến với nhau mang theo hành trang cho lời 

mời gọi : "Đem Chúa đến với tha nhân – và đem 

họ về với Chúa". 

 Những ngày sánh vai tại Wernau đã theo thời 

gian trôi vào dĩ vãng. Nhưng nét thắm Đức Ái 

vẫn tồn tại tới hôm nay. Từng hình ảnh âm thầm 

trước Thánh Thể, tới những trái tim được hâm 

ướp bởi tình Trời, dấn thân cho lý tưởng "Cho 

Đi" không mong nhận lại, dẫu chẳng thiếu những 

khó khăn, nghịch cảnh. Nhưng "TÌNH YÊU VẪN 

ĐỌNG LẠI" trong tôi, và hẳn trong anh, trong 

chị, trong những con tim chúng ta gặp gỡ, sẻ 

chia. 

Những gian truân, nghịch cảnh, chê trách, phiền 

hà từ môi trường, từ đối nhân …lắm khi khiến 

chúng ta mệt mỏi, chao đảo…. Nhưng tình yêu 

Thầy vẫn luôn là yếu tố quyết định, vẫn là sức 

mạnh vực dậy bước chân đời chứng tá : TÌNH 

YÊU VẪN Ở LẠI …Nhân chuyến công du mục 

vụ ĐC. Giuse Đặng đức Ngân đã ưu ái ghé thăm 

gia đình Cursillo vùng Stuttgart nhân ngày 

Ultreya 23.10.2016. Thời gian ghé thăm ngắn 

ngủi, vỏn vẹn vài ba tiếng đồng hồ, nhưng hình 

ảnh nhân ái, bình dị của vị giám mục cursillista, 

tâm tình ngài chia sẻ về sức mạnh của Đức Ái 

trong hành trình đời chứng nhân mà mỗi anh chị 

em Cursillista đang theo đuổi vẫn đọng lại không 

riêng gì nơi tôi, mà hẳn nơi tất cả anh chị em 

hiện diện.  

Quả như Đức Thánh Cha Biển Đức XVI từng 

nhắn nhủ " Mỗi biến cố trong cuộc sống đều là 

những dấu chỉ Thiên Chúa dùng để tôi luyện 

chúng ta nên hoàn thiện ". 

Gần 3 tuần lễ chuẩn bị Đại Hội Ultreya mừng Lễ Chúa Kitô Vua, Bổn Mạng 

Phong Trào. 

Ngày hội ngộ vắng nắng mai ; mưa tầm tã. Tôi băn khoăn cho cha Dom 

Trận mạnh Nam, những anh chị từ vùng Wiesbaden, Nürnberg lặn lội 

trong mưa vượt từng mấy trăm cây số tìm về điểm hẹn. 

Tôi nghĩ thế, băn khoăn vậy, nhưng sự xuất hiện của những nguời đến từ 

xa đúng giờ, đúng hẹn ; không chỉ vui mừng cho người chờ đón mà âm 

hưởng của lòng nhiệt thành và Tình Yêu mời gọi từ người đến đã phấn 

khích tôi vui chân bước tới.  

Lời chào, tiếng cười, vòng tay trao nhau đượm hơi ấm tình nhà át cả gió 

lạnh, mưa thu đang rỉ rả ngòai hiên.  

"Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường". Vòng tay nối chặt ; 

những ánh mắt, con tim tin tưởng hướng về Thầy với lời nguyện cầu hòa 

quyện khúc ca lên đường mở đầu cho ngày mới, ngày hâm nóng lại `Tình 

Nhà´, hành trang cho tháng ngày phía trước. 

Đề tài " THƯƠNG LINH HỒN BẢY MỐI " gợi ý từ huấn từ của ĐTC. 

Phanxicô cho thời điểm bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót đã được 

hai cha linh hướng triển khai, cô đọng hóa cho bảy nhóm sinh họat chia 

sẻ. Nội dung mời gọi từng anh chị em soi dọi lại bản thân, nhìn lại liên hệ 

giữa mình với tha nhân, đối nhân, môi trường Thầy từng trao phó, đợi 

trông bước chân người chứng tá. 

Giờ chầu Thánh Thể, tất cả quây quần trên gian cung thánh ; mắt nhìn 

mắt, lòng kề lòng nối tiếp những phút thì thầm của từng người với Chúa ; 

nhắc lại Lời Tuyên Hứa giờ mãn khóa ngày nào. Phút trải lòng với Thầy tôi 

đã ứa lệ trước tình Ngài đeo đuổi, đỡ nâng dẫu tháng ngày qua con đã 

dẫy đầy vấp ngã, chẳng trọn vẹn với tình Thầy ! 

Tiệc mừng Bổn Mạng ´ban ẩm thực´ đã dầy công chuẩn bị với thật nhiều 

món ăn đặm hương vị quê nhà. Thi sĩ Tản Đà thật dầy kinh nghiệm khi 

ông viết " Để ăn ngon cần chốn ăn ngon, thức ăn ngon, giờ ăn ngon và 

người cùng ăn ngon ". Bữa cơm huynh đệ của anh chị em hôm nay hội đủ 

những yếu tố mà cụ Nguyễn khắc Hiếu –Tản Đà mong đợi. Ngon thì thật 

là ngon, nhưng `ban ẩm thực´ với nhiều bàn tay đóng góp, 65 nhân khẩu 

mới thưởng thức hết phân nửa. Ban `trợ tá´ phải vận dụng sáng kiến mời 

gọi anh chị em lấy qùa kỷ niệm đem về. 

Thánh lễ đồng tế, tâm điểm ngày hội ngộ. Qua phần chia sẻ Lời Chúa, cha 

Dominique đã gợi lại liên hệ đức ái như hành trang đời Kitô hữu : tình liên 

kết mời gọi ta gắn bó với tha nhân, với cộng đòan, với Giáo Hội. Hành 

trình Kitô hữu không thể là một ốc đảo. Chính sự gắn kết làm nên giáo hội, 

làm nên nét đẹp đặc thù đời Kitô hữu. 

Trời về chiều. Mưa đã thưa hạt, chiều thu sẫm dần, nhưng người đi, kẻ ở 

giờ phút chia tay vẫn cứ mãi nặng tình lưu luyến, vẫn bịn rịn, chẳng sao 

giã từ. Mỗi người một bổn phận, một môi trường đã được Thầy trao gửi. 

Không gian vật lý có cách chia, 

nhưng không gian ràng buộc, nối 

kết từ tình Thầy cho chúng ta 

những bước chân thật gần, thật 

thắm tình chẳng gì có thể chia cắt, 

Và " TÌNH YÊU VẪN Ở LẠI " 

Phóng viên Cursillo Đức quốc  

tóm ghi 25.10.2016 
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Ngày bế mạc Năm Thánh Tình Thương Xót của 

Chúa, điện thoại reo giữa đêm khuya : " Bồ ơi, Ban 

điều hành và Bản Tin Cursillo nhờ bồ đi làm phóng 

sự tại đền Khánh Tiết của Thầy Chí Thánh. Cho bồ 

hay có Thầy Sáu trưởng Trường Huấn Luyện sẽ 

cùng đi công tác nầy. OK ?..."  Thích quá, chúng tôi 

lên đường. Ôi uy nghi huy hoàng phòng nghi lễ chan 

chứa một niềm vui. Đã có mặt đầy dẫy những bậc 

vua chúa đầu đội vương miện nạm đầy kim cương 

ngọc ngà. Bên cạnh là những bậc tổng thống, thủ 

tướng, tổng trưởng, tướng lãnh cao cấp rực rỡ huy 

chương cao cấp đầy ngực. Và những giáo sư, y sĩ 

lừng danh, nhiều giám mục áo mão long trọng chỉnh 

tề, linh mục, nữ tu bề trên tổng quyền trong tu phục 

trắng tinh đáng kính. Quí vị lịch sự chào hỏi nhau 

chuyện trò thân mật trong khi chờ Đức Vua ngự đến.  

Đại diện Bản Tin Cursillo chúng tôi được đưa vào vị 

trí dành riêng cho nhà báo, tách biệt hàng thượng 

khách nhưng từ đó dễ quan sát mọi người mọi việc. 

- " Kính thưa quí vị, sở Nghi Lễ Triều Đình cung kính 

chào quí vị. Hân hạnh thông báo Đức Vua sắp đến 

trong giây lát với một số quí khách giờ chót của 

Ngài…(ôpạtlơ (loa phóng thanh) Nghi Lễ báo tin)…

Trong khi chờ, kính mời quí vị vui lòng di chuyển vài 

bước về phía cuối phòng, để lại khu danh dự cho 

Đức Vua và quí khách giờ chót của Ngài ".  

Răm rắp, những tiếng bước đi, vui vẻ, cung kính. 

Ông Thầy Sáu bật cười : ‘Y như lời Phúc Âm bảo 

mình khi được mời đi ăn tiệc, chớ vội tìm vô hạng 

nhứt kẻo Nghi Lễ mời mình nhường chỗ cho ai đó 

thì ‘quê’quá !… ( Lc 14 : 1.7-11). 

Bước Vào Vinh Quang 

Từ balcon nhìn xuống tiền đình, cảnh tượng tuyệt 

vời. Một đoàn người hân hoan tiến về Nhà Khánh 

Tiết. Đi đầu là một vị oai phong sang trọng nhưng 

vác trên vai một người khác trông bịnh hoạn, yếu 

xìu, thân mình đầy thẹo. Những vết thương của một 

đời khổ đau. 

Thầy Sáu : " Tôi nhớ đến Người chăn chiên nhơn 

lành để lại nhà 99 con chiên, quyết đi tìm cho được 

một con chiên đi lạc, gặp nó kẹt trong buội gai, liền 

lo cứu gỡ nó ra, vác lên đem về ". 

- " Thật vô cùng cảm động tình người chủ chăn. Y 

như trong tấm ảnh biểu tượng Năm Thánh Tình 

Thương Xót. (Lc15 :1-10). Anh Sáu ơi, còn cái anh nhỏ 

người đi kế bên, hiên ngang giương cao một cây thập 

tự mà anh tha thiết ôm vào lòng như của quí nhứt đời 

quyết không bao giờ rời bỏ. Ai vậy ?.. 

Th.Sáu : " Đó là người mà Sử đời cho cái tên là Người 

Trộm Lành. Bị án tử hình, bị đóng đinh bên cạnh Chúa 

chúng ta. Trong thoi thóp cuối đời, anh lên tiếng binh 

vực sự thánh thiện của Chúa Giêsu, đã nhìn nhận tội 

lỗi đời anh, cầu xin Chúa thứ tha… Và Chúa đã cho 

anh ‘răngđêvu’ (cái hẹn) ở đây giờ nầy. "(Lc 24 : 39-43) 

- " Thưa anh Sáu, còn người mặc quân phục rôma thật 

chỉnh tề, đầu trần, cung kính, nón đồng sáng chói kẹp 

nách..Quân của Philatô đến đây làm gì ?... 

Th.Sáu: "Tuyệt vời anh ơi ! Đó là viên sĩ quan rôma, chỉ 

huy toán lính giám sát việc xử tữ hình Chúa chúng ta. 

Tất cả những gì anh chứng kiến từ đầu cuộc khổ nạn 

của Chúa cho đến khi Người tắt thở đão lộn tất cả đầu 

óc và con tim của anh. Vì vậy, là người ngoại đạo, là 

công dân rôma, là quân binh của hoàng đế rôma, anh 

lại là người duy nhứt từ trên đồi Calvariô, lên tiếng 

‘ngợi khen’ Đức Giêsu và tuyên xưng "Ông nầy thật là 

Con của Đức Chúa Trời". (Lc 24 ; 47) 

Còn anh đi kế bên, vạm vỡ, coi như lực sĩ thế vận đeo 

huy chương vàng hình thập tự sáng chói trên ngực ? 

Tại sao có đủ hạng người ở đây ?... 

Th.Sáu : " Anh không nhớ sao ? Đó là anh Simon 

người Xyrênê, đã vác đỡ thập giá cho Chúa Giêsu khi 

Người gần kiệt sức. Anh đã giúp Chúa đi trót con 

đường khổ nạn lên tới đỉnh hy lễ cứu độ cho đời. " (Lc 

22 :26 ; Mc 15 : 31) 

- " Tôi mơ thấy như Chúa ghi dấu thánh giá của Người 

trên ngực anh, chứng chỉ tri ân, gấp bội quí hơn vàng, 

trọng hơn ngọc. Nhưng ô kìa, anh Sáu ơi ! bên cạnh 

anh lực sĩ, một anh chàng ốm yếu, nhưng tỏ ra vui 

sướng thoã mãn mọi bề. Cái anh nầy coi vậy mà 

‘ngon’. 

-Th.Sáu : " Phải vậy ! Đó là cái chú ăn mày tên Lazarô, 

chết đói trước nhà một ông triệu phú bất nhân, hằng 

ngày yến tiệc linh đình mà không một tí xíu tình người, 

bỏ mặc kẻ khốn cùng chỉ còn bạn bè duy nhứt là vài 

con chó đói liếm láp những vết thương lở loét của anh. 

(Lc 16 :19-31). 

- " Tôi nhớ những lần anh Sáu chia sẻ với chúng tôi về 

những lời tiên tri của Mẹ ‘Kẻ đói nghèo Chúa ban của 

Giấc Mộng Đêm Thu (2) 

NGƯỜI ĐEO BẢNG DA MANG TÊN ‘NHƠN LOẠI’ 
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đầy dư’.(Lc 1 : 53). Ô, anh Sáu ơi, còn một người đẹp kia, 

bước đi e dè như nặng một mặc cảm gì đó ?... 

Th.Sáu : Đúng vậy, đó là người đàn bà bị người ta bắt quả 

tang về tội ngoại tình và theo luật phải bị ném đá cho tới 

chết. Bọn người đầy ác ý lôi chị tới hỏi Chúa Giêsu xử làm 

sao ? Nhưng, tình thương xót của Chúa nhẹ nhàng khuyên 

chị đứng lên, đi về nhà, và đừng phạm tội nữa…(Jn 8 :10-

11) 

- " Chưa hết anh Sáu ơi ! Cả một nhóm người đẹp khác dịu 

dàng uyển chuyển bước đi theo nhạc sáo ?...Mấy bà nhiều 

quá ! Có phải mấy bà từ Galilê theo Chúa lên tận Jêrusa-

lem, phục vụ Chúa và các môn đệ theo kiểu mấy ‘chị nuôi’ ? 

Anh Sáu để tôi nhảy xuống gặp mấy chị phỏng vấn sáu 

câu ?...  

-Th. Sáu : Thôi đi cha nội, đó là mấy bà rất sùng mộ nghe 

lời giảng dạy của Chúa, đã khóc than thảm thiết khi gặp 

Chúa bị đánh đập tàn nhẫn trên đường thánh giá. Nhưng rồi 

nghe lời an ủi của Chúa, các bà biến đổi nước mắt và khóc 

than thành một lối hành đạo theo đúng Phúc Âm. Qua con 

đường ấy, các chị đạt tới chốn nầy. (Lc 22 : 27-29) 

- " Anh Sáu ơi, anh nhìn xa kìa, một chàng kỵ mã, y như 

Zorro, chỉ thiếu cái nón và áo choàng đen. Nhưng với cách 

nắm cương ngựa phi nước đại để theo kịp đoàn người, 

đúng là Zorro. 

Th.Sáu chụp ống dòm nhìn kỹ. " Không phải Zorro, mà đó là 

‘người Samaritanô’ nhơn lành. Hồi đó, gặp một người bị kẻ 

cướp đánh đập bỏ nằm gần chết bên đường, anh ta vội 

vàng xuống ngựa vác người bất hạnh lên đi cứu giúp, trong 

khi từ sáng tới bấy giờ, nhiêu người qua đường, kể cả một 

số nhà đạo, đã tránh xa anh ta. (Lc 10 :25-27) 

Phút Khải Hoàn 

Niềm vui khôn tả khi đoàn người được Đấng chăn chiên 

Nhơn Từ bước tới cửa phòng Khánh tiết. Vua chúa, tổng 

thống, thủ tướng, tướng lãnh, các bậc quyền sang chức 

trọng trên đời không có cách nào biểu dương niềm vui ngập 

tràn trí khôn, tâm tình của họ. Hơn là…mỗi người tung lên, 

chụp lại và lại tung lên liên tục nhiều lần, người thì các 

vương miện nạm đây kim cương ngọc thạch người thì các 

mũ nhà binh và … 

Bỗng, ông Thầy Sáu vừa cười to vừa kêu : " Anh coi kìa, 

nhiều mão giám mục cũng vui bay, anh đếm thử coi "…Tôi 

cũng bị lôi kéo theo : " Đếm không xuể. Thật quá vui ! Các 

Đấng của chúng mình thật chịu chơi "... 

- " Anh Thinh ơi ! Anh Thinh ơi !. ..Mơ với mộng chi quá cỡ 

vậy "...    

Nhiều tiếng kêu đằng sau lưng. Tôi quay lại. Ô kia : Đức 

Ông, các anh chị ban bản tin, ban điều hành, và các chị ban 

ẩm thực nữa, với các chị Ngũ Vị Hương yểu 

điệu yêu kiều trong một màn vũ….Nhưng tôi cãi 

lại. “Tôi mà mơ với mộng ? Không bao giờ ! Đây 

là chuyện có thật ! Người làm chứng có mặt 

đây, là Thầy Sáu của chúng mình đây nè !... 

Khi Đấng chăn chiên, Đức Vua Trời Đất đặt 

xuống trước mắt mọi người con người Ngài vác 

từ lâu từ xa, tôi thấy cái anh chàng có đeo bảng 

da ghi tên là ‘NHÂN LOẠI’. Cảm thấy mình được 

chữa lành, được cứu vớt, được giải phóng, 

được nâng lên, đứng thẳng lên…anh liền nhảy 

mừng tung hô Tình thương xót của Thiên Chúa, 

theo tiếng nhạc lời ca Alleluia trong trường ca 

bất hủ và hùng tráng ‘Đấng Thiên Sai’ (Le Mes-

sie) của Haendel. Lời ca tiếng nhạc vang lừng 

tràn lan khắp vũ trụ vào tận cái ‘rađiôrềvây’ (báo 

thức), lôi cái anh phóng viên nầy trở về thực tế, 

bây giờ là thực tế thật. 

Như mọi ngày, lòng bình an, xin quì xuống chúc 

tụng tạ ơn Chúa thương cho tuổi già mình thêm 

một ngày sống, hồng ân mà con hy vọng còn tái 

diễn mỗi khi bình minh lại sáng. Để tiếp tục 

hưởng sự ân ái tình Chúa xót thương.  

* Huỳnh Chấn Thinh 


