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Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Chúng ta vừa trải qua cao điểm của những mầu nhiệm nền tảng của 
đức tin công giáo với Mùa Chay Thánh, với việc Chúa Giêsu nhập 
thành Giêrrusalem, với cuộc Thương Khó của Người, dẫn đến cái chết 
của Người trên Thánh Giá và sự sống lại vinh hiển của Người ba ngày 
sau đó. Trong một Bài giáo lý mới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô đã 
giải thích : "Chấp nhận Chúa Kitô chịu chết, và chết vì chịu đóng đinh 
trên thập giá không phải là đức tin, đó là một sự kiện lịch sử. Trái lại, 
tin rằng Người đã sống lại, thì đó mới là đức tin". Ngài còn khẳng định 
"Đức tin của chúng ta sinh ra vào sáng chúa nhật Phục Sinh". Chính vì 
thế, mà sứ mạng của người cursillista, làm chứng cho Chúa Kitô, 
Thày Chí Thánh của chúng ta là làm chứng sự sống lại của Người, 
làm chứng Người là Đấng Hằng Sống, Người đang hiện diện và ở 
giữa chúng ta, Người đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường 
trong cuộc sống để nâng đỡ, an ủi chúng ta với lòng thương xót bao la 
vô tận của Người. Chúng ta hãy là những người môn đệ trên đường 
Emmau (x. Lc 24, 13-35) để nhận biết Thầy Chí Thánh của chúng ta 
trên khuôn mặt của những người anh em chúng ta, nhất là những 
người nghèo hèn, bé mọn, những người bị bỏ rơi, bị quên lãng… 

Sau 30 năm ẩn cư cùng Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ Maria ở Naza-
reth, Chúa Giêsu đã xuất hiện ở bờ sông Giođan (x. Ga 1, 29-34). Từ 
ngày đó, Người đã không ngừng đi khắp nơi, khắp chốn trên con 
đường làm chứng cho Chúa Cha bằng giảng dạy, làm phép lạ… Nếu 
chúng ta theo chân Người thi chúng ta thấy được hành trình của 
Người hướng về Thành Giêrusalem, nơi Người hoàn tất công trình 
cứu độ nhân loại của Người bằng cái chết trên cây Thánh Giá. Suốt 
con đường đó, trước khi có những môn đệ đầu tiên theo chân người, 
thì đã có một người phụ nữ, âm thầm cùng đi với Người. Có thể nói 
đây là người môn đệ đầu tiên của Người. Và trong lúc các môn đệ, kẻ 
thì phản bội, kẻ thì chối Chúa, kẻ thì bỏ chạy thoát lấy thân, kẻ thì 
đóng kín cửa phòng Tiệc Ly sợ bị vạ lây, thì người nữ môn đệ đó vẫn 
ở bên cạnh Người, vẫn đứng dưới chân Thánh Giá nhận lời ủy thác 
làm Mẹ chúng ta, vẫn ôm lấy thân xác lạnh giá và khô đét không còn 
giọt máu của Người lúc hạ Người từ cây Thánh Giá, và đã âm thầm, 
vội vã đưa xác Người an táng trong mồ… Người đó chính là Đức Ma-
ria, Mẹ của Người. Mẹ tin chắc Người sẽ sống lại, không cần phải 
chạy ra mộ chứng kiến. Tháng Hoa sắp bắt đầu. Tháng Giáo Hội dành 
để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria ! Chúng ta hãy chạy đến với Mẹ, xin 
Mẹ chuyển cầu và dạy cho chúng ta củng cố đức tin, đức cậy và đức 
mến vốn là những nhân đức sẵn có trong Mẹ. 

Vào những ngày này hàng năm, chúng ta hãy nhớ về quê hướng Việt 
Nam, nhớ đến Giáo Hội Việt Nam trong kinh nguyện để công lý và hòa 

bình được thực hiện trên đất nước chúng ta.  Văn Phòng Điều Hành. 
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mình những trẻ em và thanh thiếu niên bị tước mất sự 

ngây thơ vô tư lự   và bị khai thác, và những ai bị tổn 

thương sâu sắc bởi những hành động bạo lực xảy ra bên 

trong các bức tường của chính gia đình mình. 

 

 Vị Mục Tử Phục sinh đi cùng tất cả những ai buộc 

phải xa rời quê hương bản quán mình vì các cuộc xung 

đột vũ trang, các cuộc tấn công khủng bố, nạn đói và các 

chế độ độc tài áp bức. Bất cứ ở đâu, Người cũng giúp cho 

những người bị bắt buộc di cư này có thể gặp được 

những anh chị em mình, là những người có thể chia sẻ 

cơm bánh và hy vọng với họ trong cuộc hành trình. 

 

 Trong những tình huống phức tạp và thường xuyên 

bi thảm của thế giới ngày nay, xin Chúa Phục Sinh 

hướng dẫn các bước đi của tất cả những người làm việc 

cho công lý và hòa bình. Xin Người cho các nhà lãnh đạo 

các quốc gia ơn can đảm cần thiết để ngăn chặn sự lây lan 

của các vụ xung đột và đặt một dấu chấm hết cho nạn 

buôn bán vũ khí. 

 

 Đặc biệt, trong những ngày này, xin Chúa nâng đỡ 

những nỗ lực của tất cả những ai đang tích cực tham gia 

vào việc mang lại ủi an và trợ giúp cho người dân Syria, 

là miếng mồi ngon của một cuộc chiến vẫn đang tiếp tục 

gieo rắc kinh hoàng và cái chết. Cuộc tấn công đê hèn gần 

đây nhất trên những người tị nạn đang chạy trốn chỉ mới 

diễn ra ngày hôm qua, khiến nhiều người phải thiệt mạng 

và bị thương. Nguyện xin Chúa ban hòa bình cho toàn bộ 

vùng Trung Đông, bắt đầu từ Thánh Địa cho đến Iraq và 

Yemen. 

 

 Xin Đấng Chăn Chiên Lành vẫn gần gũi người dân 

Nam Sudan, Sudan, Somalia và Cộng hòa Dân chủ 

Congo, là những người phải chịu đựng các hành động 

thù địch liên tục, đang phải chịu thêm một nạn đói 

nghiêm trọng ảnh hưởng trên một số  khu vực của Châu 

Phi. 

 

 Xin Chúa Giêsu Phục Sinh nâng đỡ những nỗ lực của 

tất cả những ai, đặc biệt ở Châu Mỹ La Tinh, đang dấn 

thân bảo đảm thiện ích chung cho các xã hội bị ghi đậm 

dấu bởi những căng thẳng về chính trị và xã hội, mà 

trong một số trường hợp đã dẫn tới bạo lực. Cầu xin cho 

các nhịp cầu đối thoại được xây dựng bằng cách tiếp tục 

chống lại tai ương tham nhũng và tìm kiếm các giải pháp 

khả thi và hòa bình cho những tranh chấp, cho sự tiến bộ  
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của Đức Thánh Cha Phanxicôcủa Đức Thánh Cha Phanxicôcủa Đức Thánh Cha Phanxicô  

 Anh chị em thân mến, Chúc mừng Phục Sinh !  

 

 Hôm nay, trên khắp thế giới, Giáo Hội vang vọng lại một 

lần nữa sứ điệp đáng kinh ngạc của các môn đệ tiên khởi : 

“Chúa Giêsu đã sống lại ! - Ngài thật sự đã sống lại, như 

Ngài đã phán hứa !” 

 

 Lễ Vượt Qua xưa, là lễ tưởng niệm cuộc giải phóng dân 

Do Thái khỏi ách nô lệ, tìm thấy sự viên mãn ở đây. Qua sự 

Phục sinh của Ngài, Chúa Giêsu Kitô đã giải phóng chúng ta 

khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, và đã mở ra trước mắt 

chúng ta con đường tiến đến sự sống đời đời. 

 

 Tất cả chúng ta, khi để cho mình bị tội lỗi làm chủ, lạc xa 

đường ngay nẻo chính và cuối cùng lìa đàn như con chiên bị 

lạc lối. Nhưng chính Thiên Chúa, Đấng chăn dắt chúng ta, 

đã đi tìm chúng ta. Để cứu chúng ta, Ngài tự hạ mình xuống 

thậm chí là chấp nhận sự chết trên cây thập giá. Hôm nay 

chúng ta có thể tuyên bố : “Đấng Chăn Chiên Lành đã sống 

lại, Người đã thí mạng sống vì chiên của mình, và sẵn lòng 

chịu chết vì đàn chiên của mình, alleluia” (Sách Lễ Rôma, Ca 

Hiệp Lễ, Chúa Nhật thứ Tư Phục Sinh). 

 

 Ở mọi thời đại, Vị Mục Tử Phục sinh đã không mệt mỏi 

tìm kiếm chúng ta, là những anh chị em của Người đang 

lang thang trong sa mạc của thế giới này. Với những dấu ấn 

của cuộc thương khó - là những vết thương do tình yêu 

thương từ bi của mình - Người lôi cuốn chúng ta đi theo 

Người trên con đường của Người, là con đường dẫn đến sự 

sống. Cả ngày hôm nay cũng vậy, Người đặt trên vai mình 

rất nhiều anh chị em của chúng ta bị chà đạp bởi ma quỷ và 

tất cả các hình thái đa dạng của nó. 

 

 Vị Mục Tử Phục sinh đi tìm tất cả những ai lạc mất 

trong mê cung của sự cô đơn và tình trạng bị gạt ra ngoài lề. 

Ngài đến để gặp họ qua những anh chị em của chúng ta, là 

những người đối xử với họ với lòng tôn kính và nhân ái, và 

giúp họ nghe được tiếng Người, một tiếng nói không thể 

quên được, một tiếng nói gọi họ trở về trong tình bạn với 

Thiên Chúa. 

 

 Ngài vác lên mình tất cả những ai là nạn nhân của 

những hình thức nô lệ, lao động vô nhân đạo, nạn buôn 

người bất hợp pháp, chế độ bóc lột và phân biệt đối xử, và 

những hình thức nghiện ngập nghiêm trọng. Ngài vác lên 
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và sự tăng cường các thể chế dân chủ trong sự tôn trọng 

hoàn toàn luật pháp. 

 

 Xin Đấng Chăn Chiên Lành đến phù trợ Ukraine, vẫn 

còn chìm đắm trong xung đột và đổ máu, để phục hồi sự 

hòa hợp xã hội. Xin Chúa tháp tùng mọi nỗ lực giảm bớt 

những đau khổ bi thảm của những người bị ảnh hưởng bởi 

cuộc xung đột này. 

 

 Xin Chúa Phục Sinh vẫn tiếp tục tuôn đổ ơn lành cho 

lục địa Châu Âu. Xin Người ban hy vọng cho những ai 

đang trải qua những giây phút khủng hoảng và khó khăn, 

cách riêng là do tỷ lệ thất nghiệp cao, đặc biệt trong giới trẻ. 

 

 Anh chị em thân mến, năm nay tất cả các tín hữu Kitô 

của mọi hệ phái đều mừng Lễ Phục Sinh cùng một ngày. 

Với chung một tiếng nói, ở khắp mọi nơi trên thế giới, 

chúng ta tuyên bố sứ điệp tuyệt vời này : “Chúa thật sự đã 

sống lại, như Ngài đã phán hứa !” Xin Chúa Giêsu, là 

Đấng đánh bại bóng tối của tội lỗi và sự chết, ban bình an 

cho những ngày này của chúng ta. 

 

Chúc mừng Phục Sinh !     

(vietcatholic.net * J.B. Đặng Minh An dịch * 16/04/2017)  

 

 

 

 

 
 

Cho con sống lạ i  vớ i  Ngài,  

Sống tr ong Ơn Phúc,  sống hoà i Tin -Yêu.  

Sống Vui kh i g ió ngược chiều,  

Sống An kh i gặp những điều t rá i  ngang.  

 

Phục Sinh,  g iây phút khải hoàn,  

Tay Ngài chỉ  lố i ,  vững vàng con đ i  .  

04/2017—K7 

   

   TÂM THƯ  BAN BIÊN TẬP  TÂM THƯ  BAN BIÊN TẬP  TÂM THƯ  BAN BIÊN TẬP     
 
 
 Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 
 
 Nhìn lại quá khứ, thấm thoát mà Phong Trào 

Cursillo của chúng ta tại Pháp và Âu Châu đã 

có 24 năm hoạt động. Suốt con đường dài đó, 

"Tờ Thông Tin Liên Lạc PT Cursillo" đã từng 

bước tháp tùng Quý Anh Chị đều đặn hàng 

tháng. Chắc hẳn trong nhà Quý Anh Chị, đâu 

đó cũng còn sót lại một vài số báo đơn sơ của 

chúng ta, như một sự hiện diện thường trực 

của PT Cursillo bên cạnh Quý Anh Chị. Thật 

tình thì  Ban Điều Hành đã vô cùng khó khăn để 

lấy quyết định thỉnh thoảng hai tháng mới phát 

hành một số báo. Mong rằng đây chỉ là quyết 

định tạm thời.  

 

 Để tránh tình trạng này xảy ra, xin Quý Anh 

Chị tiếp tay với BBT bằng cách tích cực và 

thường xuyên đóng góp các bài chia sẻ cảm 

nghiệm : chia sẻ kinh nghiệm sống ngày thứ tư,  

vui buồn, thành công hay còn gặp khó khăn 

trong sứ mạng Phúc Âm hóa môi trường - chia 

sẻ kinh nghiệm áp dụng phương châm của PT 

« tay nắm Chúa, tay nắm anh chị em » - chia sẻ 

kết quả của kiềng ba chân « Sùng Đạo - Học 

Đạo - Hành Đạo » sau khi tham dự khóa ba 

ngày, v.v. Xin quý anh chị đừng ngại mình 

« không có khả năng viết lách », vì bài chia sẻ 

cảm nghiệm không đòi hỏi phải văn chương 

hoa mỹ, nhưng chỉ cần nội dung trung thực, là 

câu chuyện của chính bản thân mình, và gói 

ghém niềm ao ước được chuyển tải Tình Chúa, 

tình bạn thiêng liêng đến các thành viên trong 

gia đình Cursillo.  

 

 Rất mong được sự đóng góp của quý anh 

chị, để chúng ta cùng giúp nhau hun đúc Lý 

Tưởng, khích lệ nhau luôn biết Phó Thác, và 

nắm tay nhau để thực thi Bác Ái Kitô giáo trong 

môi trường sống của mỗi người. 

 

De Colores. 
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 Eduardo Bonnín sinh tại Palma de Mallorca 

ngày 04/05/1917, là người con thứ hai trong số 

mười người con. Cha mẹ là ông bà Dn Fernando 

Bonnín Piña và Dª Mercedes Aguiló Forteza. Lúc 

còn nhỏ ông được cha mình âu yếm gọi là "Bé 

Lớn". Ngay từ thời thơ ấu, mẹ của Bonnín và 

ông ngoại tên Jorge (là người đã ảnh hưởng 

nhiều đến đời sống của ông), đã in sâu trong 

tâm trí của ông những điều căn bản của Kitô 

giáo : đó là Tình Yêu Thiên Chúa và điều quan 

trọng là phải "cùng đồng hành" với kẻ khác. Sự 

kiện này đã trở thành « viên đá góc tường » 

trong cuộc đời của ông. Eduardo bước vào tuổi 

thanh xuân không những tràn đầy "Tinh Thần 

Kitô hữu" mà còn bồn chồn thao thức, chứ 

không chiều theo trào lưu xã hội đương thời. 

Người thanh niên  ấy lo lắng về việc sứ điệp của 

Chúa Kitô lúc bấy giờ được trình bày một cách 

tầm thường, không có hồn. Anh cố công học hỏi 

những tư tưởng của tất cả các nhà văn sắc bén 

về các vấn đề tâm linh, nhấn mạnh nhu cầu 

‘biết chính mình’ và ‘tình bằng hữu’ giữa người 

với người.  
 

 Khi lên 18 tuổi, do Nội Chiến Tây Ban Nha 

bùng nổ, anh Eduardo ghi tên nhập ngũ. Biến cố 

này lại xảy ra cùng lúc với Thế Chiến II đã buộc 

anh phải ở lại trong quân đội gần chín năm. 

Trong thời gian này, anh Bonnín đã gặp khá 

nhiều thanh niên khoác lác về những giá trị 

"khác" rất dị biệt với những gì mà anh đã chứng 

kiến trong số các bạn thời thơ ấu của anh. Thời 

kỳ này ghi dấu một giai đoạn quan trọng trong 

đời sống và công việc làm của anh. Đúng là do ý 

Chúa Quan Phòng, anh Eduardo nhận được bản 

văn bài nói chuyện của ĐGH Piô XII trong dịp 

tiếp xúc các linh mục và giáo dân Thành Phố 

Roma. Sự kiện này xảy ra ngày 6 tháng 2 năm 

1940, cách nay đúng 68 năm. Đức Thánh Cha 

kêu gọi các tín hữu tìm kiếm những phươngthức 

mới mẻ giúp mọi người biết tình yêu Chúa, 

nhứt là những kẻ ở nơi "xa xăm". Trong các tư 

tưởng của anh Eduardo, những nguyên tắc này 

trở thành đường lối chỉ đạo căn nản của anh. 

Tình yêu Thiên Chúa, tình bạn và con người, 

đặc biệt những kẻ ở nơi "xa xăm". Từ dạo đó, 

anh Eduardo đã hiến dâng trọn đời mình để 

triển khai sự kết hợp những nguyên tắc ấy, bày 

tỏ ra trong một bài viết mà rốt cuộc trở thành 

bài rollo (bài nói chuyện) nhan đề "Nghiên Cứu 

Môi Trường." Bài này khai sinh ra một phong 

trào được biết đến với danh xưng "Các Khóa 

Học Kitô Giáo" hay PT Cursillo.  

 

 Sau khi tham dự Khóa ngắn hạn thứ 2 dành 

cho các thành phần lãnh đạo hành hương cao 

cấp tại Lluc (ở Mallorca), trong Tuần Thánh 

năm 1943, để chuẩn bị cho một cuộc hành 

hương đến Santiago năm 1948, anh Eduardo 

Bonnín xét thấy cấu trúc này, với một vài thay 

đổi đáng kể, có thể hữu dụng trong việc truyền 

sức sống vào những nguyên tắc được suy 

ngẫm trong bài nói chuyện (rollo) "Nghiên Cứu 

Môi Trường". Với những khái niệm này, và với 

sự hỗ trợ của Trung Tâm Công Giáo Tiến Hành 

tại Felanitx, anh Eduardo đã tổ chức KHÓA 

CURSILLO đầu tiên trong lịch sử Phong Trào 

vào ngày 20 tháng 8 năm 1944, tại một căn 

nhà gỗ miền núi, gọi là "Mar i Pins", tại Cala 

Figuera (Santanyi). Anh Eduardo đảm nhận vai 

trò Khóa Trưởng, với hai anh José Ferragut và 

Jaime Riutort làm trợ tá. Và như thế, nhờ Ơn 

Sủng của Chúa Thánh Linh, PT Cursillo ra đời. 

Cũng chính những dàn bài, những bài học, và 

các bài nói chuyện (rollos) đã được sử dụng tại 

Cala Figuera (với một vài thay đổi không đáng 

kể) đã giúp tổ chức thêm bốn Khóa giữa hai 

năm 1945 và 1948, dọn đường cho các Khóa 

Cursillos đã và đang được hân hoan tổ chức 

cho đến ngày nay.   

(Trong thánh lễ khai mạc tại Fatima vào ngày 04.05.2017, Phong Trào Cursillo 

Quốc Tế  sẽ đặc biệt kỷ niệm 100 năm sinh nhật của ông Eduardo Bonnín Aguiló, 

vị sáng lập PT Cursillo. BBT xin ghi lại vắn tắt cuộc đời và nhân cách của vị sáng 

lập các Khóa Học Kitô Giáo-PT Cursillo, với một số trích đoạn rời rạc từ bản phác 

thảo tiểu sử của ông).  
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 Suốt một tuần lễ gọi điện thoại cho thằng con 
trai mà nó không mở máy, viết mail nó cũng không 

trả lời, tôi lo lắng không ngủ được, không biết 

chuyện gì đã xảy ra ở Berlin ???... 
 

 Tuần lễ trước đó một buổi sáng, mọi ngày như 
mọi ngày, tôi xách giỏ đi chợ ghé ngang nhà thờ đốt 

nến, viếng Chúa ít phút. Nhà thờ có đông người vì 

đang chuẩn bị trưng bày cho đám tang vào buổi 
trưa. Thấy hoa hồng trắng khắp nơi, tôi tò mò hỏi 

thăm, thì ra có một thằng bé người Đức mới có 14 
tuổi, nhảy xuống cầu ngay trước trường học và bị xe 

cán chết, nó tự tử và viết thư để lại xin lỗi mẹ nó 
đừng buồn con… 
 

 Tôi run rẩy, chợt nhớ đến thằng con trai duy nhất 
27 tuổi đi học sống xa nhà 600 km, và thật lo lắng vì 

chưa bao giờ nó không mở điện thoại cả tuần ??? 
Chồng tôi tìm được số điện thoại của một người bạn, 

tôi nhanh chóng gọi đến nhắn tin. Đến nửa đêm, 
cháu gọi về nhà. Tôi thật mừng vui khi nghe được 

giọng nói của con, buồn như không còn sức sống. 

Hóa ra con trai tôi đang gặp khủng hoảng vì chủ 
công bỏ trốn, tiệm phải đóng cửa, sáu tháng làm 

việc không lương, mỗi ngày hơn 12 tiếng, tất cả 
công sức, niềm hy vọng đặt váo dự án lớn mong đợi 

thay đổi cuộc đời, bỗng chốc tiêu tan... Tôi xót xa 

thương con mới lớn vừa bắt đầu bước vào trường 
đời đã gặp thử thách lớn, may mà nó không đóng cổ 

phần hùn vào đó. Tôi an ủi, « má sẽ cầu nguyện cho 
con, Chúa có thể đóng một cánh cửa, nhưng bao giờ 

Chúa cũng mở ra cho mình nhiều cửa sổ khác, con 
đừng buồn, nếu chưa biết làm gì thì về chơi với ba 

và nấu cơm cho ba giúp má, vì má sẽ đi thăm cha 

Q. và tham dự khóa tĩnh tâm linh thao mấy 
ngày... ». Nó ậm ừ không hiểu là muốn hay không...  

 
 Bốn ngày tĩnh tâm linh thao với đề tài «Tâm hồn 

nghèo khó, tâm hồn được chúc phúc », thật tuyệt 

vời do cha G.Baotixita N.N.T. hướng dẫn. Tôi sốt 
sắng hết lòng ao ước được chạm đến Lòng Chúa 

Thương Xót, xin sự bình an cho con tôi. Tôi xin cho 
nó biết nhận biết Chúa, và quyết chí dâng những hy 

sinh bé nhỏ, như hãm mình ép xác, nhịn ăn, bớt tiền 

mua sắm cho bản thân để gửi các Sơ chăm sóc trẻ 
em ở bên nhà, và xin các sơ cầu nguyện với tôi theo 

tâm tình phó thác của tôi. Tôi vững tin, Chúa sẽ bỏ 
99 con cừu mà đi tìm thằng con đi lạc của tôi và ẵm 

nó về, vì nó đã rửa tội và là con của Chúa.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

(Eduardo Bonnín ở  tuổi thanh niên) 

 

 

Cũng phải kể đến một Khóa Cuối Tuần mở tại 

San Honorato ngày 7 tháng 1 năm 1949, mà 

(sau niềm phấn khởi của chuyến hành hương 

Santiago) Khóa này được chính thức đặt tên là 

Khóa Cursillo #1. 

 

 Ông Eduardo nay đã về Thiên Đàng, đang Hội 

Nhóm với Cha của mình, âu yếm gởi niềm vui 

Phục Sinh xuống cho toàn thể Cursillistas khắp 

thế giới, và thúc giục họ thi hành công tác tông 

đồ hầu mọi người, nhứt là những kẻ ở nơi "xa 

xăm", biết rằng Thiên Chúa yêu thương chúng 

ta. 

Ngày 6/2/2008, lúc 4 giờ chiều, ông Eduardo 

Bonnín đã qua đời sau một cơn bệnh ngắn ngủi, 

hưởng thọ 90 tuổi. Ngày ấy quả thật là ngày 

định mệnh do Chúa Quan Phòng vì một số lý do. 

Đó là Thứ Tư Lễ Tro, khởi sự Mùa Chay Thánh, 

đánh dấu con đường dẫn đến tự do đích thực và 

ghi nhớ năm thứ 68 kỷ niệm một biến cố lịch sử 

trong cuộc đời của ông Bonnín. 

 

https://www.natl-cursillo.org 
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 Ba ngày khóa linh thao chấm dứt, ngồi chuyến xe 
lửa 500 cây số trở về nhà. Chồng tôi ra đón ở nhà ga 

vì tôi hẹn anh đi ăn cơm chiều mừng kỷ niệm 33 năm 
đám cưới của chúng tôi. Tôi lạnh toát người khi nghe 

anh kể có tin vui : con trai chúng tôi đã về nhà và có 

việc làm mới tại nơi tôi ở ! Ôi, sao linh thiêng thế ! Và 
mau chóng vậy ! Thiên Chúa thật tuyệt vời, Ngài ban 

cho tôi món quà bất ngờ nhiều hơn những gì tôi xin, 
và nhiều hơn trí tưởng tượng của tôi nữa… Tôi cảm 

nghiệm, từ lúc vào PT Cursillo, tôi xin Chúa điều gì 
Ngài cũng ban cho hết.  
 

 
 Món quà thứ hai tôi muốn chia sẻ về Mầu Nhiệm 

Tình Yêu Thiên Chúa được nhận lãnh trong Tam Nhật 
Thánh vừa qua. Trước đây, tôi hiểu rằng, muốn có 

đức tin mình phải được Thiên Chúa ban ơn, nhưng con 
người phải cộng tác với Chúa thì đức tin mới vững 

mạnh. Từ lâu, tôi luôn khắc khoải về chồng con, vì cả 

hai không cộng tác với Chúa, vẫn cứng lòng lắm, nên 
tôi cầu nguyện bao lâu vẫn chưa được. Năm nay tôi 

quyết chí siêng năng hơn, đi xe điện một tiếng để đến 
nghe cha G.B. N.N.T. từ Roma sang hướng dẫn Tuần 

Thánh. Đó là một linh mục rất trẻ mới chịu chức được 
ba năm,  chuyên môn giảng về Kinh Thánh.  

 

 Đến ngày thứ sáu, tôi xúc động muốn khóc vì 
những khúc mắc lâu năm bỗng dưng được cha giải 

tỏa, khi cha trả lời thắc mắc cho một người.  Ngài nói 
về Mầu Nhiệm của Thiên Chúa mà con người nhỏ bé 

không hiểu được, như việc Chúa chữa kẻ bại liệt (Lc 5, 

17-24). Người bại liệt không hề xin Chúa chữa, và 
cũng không tuyên xưng đức tin, nhưng Chúa vẫn làm 

phép lạ chữa lành, nhờ lòng tin của người bạn đã 
khiêng anh ta đến với Chúa. Người bại liệt không hề 

cộng tác với Chúa, mà Chúa vẫn làm phép lạ, thật là 
mầu nhiệm tình yêu của Chúa ngoài sức tưởng tượng 

của con người. Lúc đó tôi chợt run rẩy, chợt nghĩ, vậy 

thì Chúa ơi, đối với chồng con của con, Chúa cũng 
không cần hai người cộng tác với Chúa. Nhưng xin 

Chúa ban ơn biến đổi và chữa lành họ nhé, vì con là 
người bạn sẽ khiêng họ đến, trổ mái nhà đưa họ đến 

bên chân Chúa, xin Chúa ban ơn cho họ,... 

 
 Tôi như được bay bổng, không tuyệt vời nào hơn 

được tuyệt vời này, tôi hạnh phúc thật sự ! Từ nay tôi 
không còn lo lắng nữa, tôi sẽ không còn phải «áp 

đặt » gì nữa, chỉ cần tôi hết lòng cầu nguyện cho mọi 

người. Trở về nhà, gặp ông xã tôi reo vui, « anh ơi, 
vậy là anh được ‘bảo lãnh’ rồi ! ». Trước kia, vì lười 

không đi lễ, anh có hỏi « mai mốt chết, nếu được lên 
thiên đàng, em có bảo lãnh cho anh không, vì mình là 

vợ chồng mà ! »,  thì tôi vẫn thường dọa anh, « Chúa 
công bằng lắm, ai cố gắng sống đạo tốt thì mới được 

hưởng, em không biết ! ». Bây giờ thì tôi biết Chúa 

lòng lành lắm, trả lương cho người làm việc một tiếng 
bằng người làm từ sáng đến chiều ! Mầu nhiệm tình 

yêu này thật cao vời... 
 

 

  

  

  

 

 

 

 

Đức Thánh Cha sẽ phong hiển thánh  

cho Phanxicô và Giacinta Marto  

vào ngày 13-5 -2017 tại Fatima 
 

VATICAN. ĐTC sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh cho 

hai chân phước thiếu nhi Phanxicô và Giacinta Marto 

vào ngày 13-5 tới đây tại Fatima, nhân dịp kỷ niệm 

100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây với 3 mục đồng. 
 

Tin trên đây được ĐTC thông báo trong công nghị 

Hồng Y sáng ngày 20-4-2017 tại Vatican. 
 

Chân phước Phanxicô qua đời năm 1919 lúc mới 

được 11 tuổi và em ruột là Giacinta qua đời năm 1020 

khi được 10 tuổi. Cả hai đã được ĐTC Gioan Phaolô 2 

phong chân phước ngày 13-5-2000 tại Fatima. Với 

Phanxicô và Giacinta Marto, đây là lần đầu tiên trong 

lịch sử hai trẻ em không phải là tử đạo, được phong 

hiển thánh. 
 

 

 

Trước đó, Bộ Phong thánh đã công bố sắc lệnh nhìn 

nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai chân 

phước thiếu nhi: một em bé 6 tuổi ở Brazil, năm 2013, 

bị té từ lầu 3 xuống vệ đường và bị thương ở đầu và 

não bộ. Thân nhân em đã cầu xin hai chân phước cứu 

chữa và em bé đã được lành bệnh hoàn toàn. 

 

Đến lúc này đây tâm tình tôi đã thay đổi, lời cầu 
nguyện không như trước nữa, nhưng là :    

 
Xin cho con biết Chúa hơn. 

 

Xin cho con thông minh hơn để cảm nghiệm được 
mầu nhiệm tình yêu của Chúa. 

 
Xin cho con hiểu vì sao, vì sao Chúa yêu thương 

con người nhiều khuyết điểm quá vậy ! 
 

Xin cho con can đảm làm « cái loa của Chúa 

Thánh Thần», mang Tin Mừng tình yêu Chúa đến 
cho những người chưa biết Chúa. 

 
Mến chúc anh chị em trong gia đình Cursillo được 

cảm nghiệm Mầu Nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa. 

 
De Colores. XB (K.28) 
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  Lễ Lá có một khởi đầu vui nhưng lại có một kết cục buồn. Khởi đầu Chúa Giêsu long trọng vào thành 
Giêsusalem. Kết cục, Chúa Giêsu chịu kết án, chịu khổ hình và chết trên thập giá. Con đường vào thành của 
Người là con đường vinh quang vương giả. Nhưng con đường lên Núi Sọ lại là con đường của kẻ tội đồ. 
 
  Đám rước tưng bừng ngày Lễ Lá gọi ta cùng tiến bước theo Chúa. Tiến bước theo Chúa để hiểu rằng hành 
trình không kết thúc tại cổng thành Giêrusalem với đám đông ngưỡng mộ, với cành lá và quần áo trải thảm 
đường đi, nhưng kết thúc trên Núi Sọ với thập giá, với những lời nhục mạ, với hai tội nhân đồng hành. Chúa 
Giêsu không xưng vương trước đám đông cuồng nhiệt nghênh đón, nhưng lại xưng vương trước mặt Philatô, khi 
tay đã bị trói, khi thân thể đã tan nát không còn hình tượng con người, khi đã mất hết uy tín, đứng trước vành 
móng ngựa như một phạm nhân. Danh hiệu là Vua chỉ được chính thức ghi bằng chữ viết khi Người bị treo trên 
thập giá. 
 
  Hành trình của Chúa là một hành trình gian khổ. Đích điểm chỉ đạt tới sau khi đã từ bỏ tất cả, không phải 
chỉ là nhà cửa, y phục mà cả những người thân, cả thành công, cả danh dự, cả mạng sống. 
 
  Tiến bước theo Chúa để chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của lòng người. 
 

 Cũng đám đông ấy, hôm trước vừa vung tay chân hoan hô Chúa, hôm sau đã vội vung tay vung chân kết 
án Chúa. 

 Cũng đám đông ấy hôm trước vừa reo hò chúc tụng Chúa, hôm sau cũng vẫn reo hò, nhưng để buộc tội 
Chúa. 

 Cũng đám đông ấy, hôm trước vừa chen lấn nhau để nghênh đón Chúa, hôm sau đã xúm đông xúm đỏ để 
hành hạ Chúa. 

 Cũng đám đông ấy, hôm trước vừa cởi áo, chặt cành lá lót đường Chúa đi, hôm sau đã lột áo Chúa, chặt 
cành gai cuốn lên đầu Chúa. 

 
  Tiến bước theo Chúa để dứt khoát lựa chọn cho mình một con đường. 
 

 Đường vào Giêrusalem chỉ có một và rộng thênh thang. Mọi người đều tụ tập và cùng chung lối bước. 
Nhưng đường lên Núi Sọ chật hẹp và chia ra muôn ngả. Mỗi người đi theo con đường của mình. 

 Đường Giêrusalem đông vui và phấn khởi vì mọi người ca hát tưng bừng. Nhưng đường lên Núi Sọ thật 
buồn thảm, chỉ có tiếng roi vọt, tiếng than khóc, tiếng chửi rủa. 

 Đường vào Giêrusalem mọi người đều theo Chúa, mọi người đều là môn đệ Chúa. Nhưng đường lên Núi 
Sọ chỉ còn ít người theo Chúa. Có những người đã phản bội. Có những người đã trốn chạy. Có những 
người đã chối bỏ Thầy. 

 Đường vào Giêrusalem có con lừa chở Chúa. Nhưng đường lên Núi Sọ Chúa phải vác thánh giá. 

 Đi theo Chúa trên đường vào Giêrusalem thì dễ dàng và vui vẻ. Nhưng theo Chúa trên con đường Núi Sọ 
mới thật chông gai. 

 
  Nếu tôi có mặt ở đó, tôi sẽ dễ dàng hoà nhập vào đoàn người cầm cành lá đón rước Chúa. Nhưng khi 
Chúa đi lên Núi Sọ, tôi sẽ rẽ sang đường nào? Tôi sẽ rẽ sang con đường phản bội của Giuđa? Tôi sẽ rẽ sang con 
đường chối Chúa của Phêrô ? Tôi sẽ rẽ sang những con đường hẻm in dấu chân trốn chạy của các môn đệ? Tôi 
sẽ phụ họa với đám đông kết án Chúa ? Hay tôi cũng theo quân lính đánh đập Chúa? Trước sau gì tôi cũng phải 
lựa chọn một con đường. 
 
  Lạy Chúa, xin cho con luôn tiến bước theo Chúa trên mọi nẻo đường Chúa đi. Xin thêm sức cho con để 
con kiên trì theo Chúa trên đường lên Núi Sọ. Amen. (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt) 
 
 
   
 
 
 

 

http://www.daobinh.com/author/gm-giuse-ngo-quang-kiet
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Ý NGHĨA HÀNH HƯƠNG 
 

Trong ít ngày, chúng ta tạm xa gia đình, bạn bè và 

cộng đoàn. Chúng ta bớt ngày nghỉ của mùa hè, và đi 
tới một nơi xa lạ, gặp những người hầu hết chưa tiếp 

xúc. Chương trình cầu nguyện, giờ lễ, suy ngẫm 
Thánh Giá… không hấp dẫn và đang chờ đợi. Chúng 

ta cảm thấy hành hương là một cố gắng, lựa chọn và 

quyết định. Hành hương để làm gì ? Để du ngoạn ? 
Để biết Fatima, để ra khỏi nếp sống lẻ loi, và buồn tẻ. 

Hoặc để quên đi những lo buồn ?  
 

MỤC ĐÍCH HÀNH HƯƠNG 
 

Có thể phần nào là thế. Nhưng mục đích hành hương 

quan trọng hơn. Vì hành hương không giống như bất 
cứ cuộc du lịch nào khác.  
 

• Hành hương là đi đến nơi thánh. Người Hồi Giáo 

tiết kiệm nhiều năm để hành hương về La Mecque. 
Nơi Mahomet tái lập thờ phượng Thiên Chúa độc 

nhất, Thiên Chúa của Abraham. Người Kitô giáo hành 

hương về Đất Thánh để viếng những nơi nói đến 
trong Thánh Kinh và để cầu nguyện tại quê hương 

Chúa Giêsu : Bethlem, Nazareth, Jerusalem…  
 

• Hành Hương là về nơi Thiên Chúa tỏ mình gần 
gũi với chúng ta hơn. Nếu chúng ta hành hương 

Jérusalem hay Rôma, thì không nguyên vì lịch sử đã 

qua, nhưng vì những nơi ấy liên hệ đến chính chúng 
ta hôm nay. Có những nơi ân phúc được Thánh Thần 

thổi tới, được Chúa chọn tỏ mình gần gũi hơn với loài 
người. 

  
• Hành hương với bao khách hành hương khác. 

Ít khi người ta hành hương một mình, và một khi tới 

nơi, người ta gặp gỡ bao nhiêu người khác, từ khắp 
nơi đến. Sự gặp gỡ nầy là một khích lệ tương thân. 

Chúng ta cảm thấy hơn rằng mọi người liên đới với 
nhau tìm về Thiên Chúa.  
 

• Hành Hương là một lần trở về. Đi hành hương là 

đáp lại tiếng kêu gọi của Chúa. Hành vi đạo đức  

chưa đủ, còn phải đón nhận sứ điệp mời gọi chúng ta 
sống tích cực cho Thiên Chúa. Cùng nhau xây dựng 

một thế giới phù hợp với tình yêu của Ngài. Như vậy, 
hành hương là cùng nhau tìm về Thiên Chúa là Cha.  

 

BÓ HOA HÀNH HƯƠNG 
 

Về mặt tâm lý và huynh đệ, hành hương cũng có khó 
khăn và trở ngại cần khắc phục.  

• Luôn vui tươi và niềm nở. "Ai không yêu thương 

người anh em họ xem thấy trước mắt, thì cũng chẳng 
yêu mến Thiên Chúa là Đấng họ không trông thấy". 

(Gn.4,20) Bạn đồng hành của chúng ta là ai ? Họ từ 
đâu tới ? Giúp đỡ họ làm sao ? Dĩ nhiên chúng ta phải 

làm một cách kín đáo. Tuy nhiên chúng ta cũng tự hỏi 

người bên cạnh chúng ta hẵn sẽ sung sướng nếu được 
hỏi han thân tình, chia sẻ mọi lo âu và mọi ý cầu 

nguyện chân thành. Thường một nụ cười đủ khai mào 
cuộc đối thoại. Ông bà chúng ta còn bảo: Miếng trầu là 

đầu câu chuyện. Những người hành hương khác không 
cùng một nhận định như chúng ta. Họ diễn tả đức tin 

bằng những từ ngữ khác. Thay vì khó chịu, hãy cố 

gắng nghe và hiểu. Có khi chính lời ca giọng hát của 
chúng ta cũng làm phiền họ không ít.  
 

• Chấp nhận hy sinh nhỏ. Vui vẻ chấp nhận những 

phiền hà nho nhỏ trên máy bay, trên xe, ở khách sạn…
Nhã nhặn với nhân viên trên máy bay, trên xe, tại 

khách sạn hay ở các cửa hàng buôn bán…Cố gắng 

đúng giờ lễ, kinh nguyện và cả bữa ăn. Đi lại nhẹ 
nhàng, đừng lớn tiếng trong hành lang, nhất là trong 

đêm khuya. Đừng lang thang ngoài phố, hay lân la 
muộn màng trong các cửa hàng, các phòng chơi công 

cộng. 
 

• Giữ bầu không khí yên tĩnh và cầu nguyện. "Mẹ 

Maria nhớ mọi điều và suy nghĩ trong lòng". (Lc 2,19). 
Trong các nghi lễ chung, cố gắng ca hát hay thưa kinh 

chung với cả tâm tình. Nhưng cũng biết kính trọng sự 
trầm lặng và cầu nguyện nơi đền thánh, hang đá, suối 

nước, hồ tắm…Yên lặng để cầu nguyện và giúp người 

khác cầu nguyện. Yên lặng lúc này mới thật là vàng. 
Chương trình hành hương có để giờ trống, xin dùng 

vào việc ích lợi thiêng liêng riêng, như đọc kỹ và ghi 
nhớ các đoạn trong tập sách này, dọn trước các bài 

đọc trong Thánh Lễ, lần chuỗi, đọc sách đạo, ghi nhật 
ký hành hương.  
 

• Và tiếp tục hành hương. Hành hương của chúng 

ta là một chặng đường mới đi về với Thiên Chúa. Cuộc 

hành hương lần này phải đem lại cái gì mới mẻ và bền 
bỉ trong đời sống, như các Tông Đồ trong ngày lễ hiện 

xuống, sau cuộc hành hương này, khi trở về môi 
trường cũ, sinh hoạt cũ, chúng ta phải là muối, men và 

ánh sáng. Chúng ta hiểu thấu đáo đáo hơn đâu là sứ 

mệnh, là phận vụ người Kitô hữu. Ra về, chúng ta tự 
hỏi : Dịp hành hương này lưu lại những gì trong tôi ? 

Còn chiếu nơi tôi những tia sáng nào ? Có gì đổi mới 
trong công việc làm, tương giao bạn bè và xã hội tình 

thương, trong cộng đoàn đức tin ? Nếu Chúa có hỏi : 

Con nghĩ Ta là ai ? Tôi biết trả lời sao ? Với bạn bè ta 
sẽ nói sao về «  Sứ điệp Fatima » ? 

 

(trích tập sách hướng dẫn Hành Hương Fatima *  
PT Cursillo Việt Nam Âu Châu 04/05-08/05/2017) 
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 Trường huấn luyện tháng ba/2017 chúng 

tôi học hỏi về Sứ Điệp Mùa Chay của Đức 

Thánh Cha Phanxicô « Lời Chúa là một 

hồng ân, tha nhân là một hồng ân  ». 

Đúng rồi, lời Chúa là một hồng ân, không có 

gì để chối cãi hết ! Vì Chúa đã chiụ chết khổ 

nạn để cứu chúng ta ra khỏi vòng vây của 

tội lỗi, ban cho ta sự sống đời đời. Lời Chúa 

Giêsu ban lại sự sống đời đời thì đúng là 

hồng ân rồi !  

 

 Ngày tĩnh tâm của mùa chay vừa qua, đề 

tài sứ điệp mùa chay của Đức Cha lại được 

đem ra cho các anh chị tham dự Ultreya bàn 

luận. Có người gợi ý hỏi : « Khi bạn đi ngoài 

đường bị một người giựt bóp, mất hết tất cả 

giấy tờ, không vào nhà được vì mất chìa 

khóa…, vậy thì người đó có phải là hồng ân 

của bạn không ? » À, đối với tôi là KHÔNG 

rồi đó. Vì hồng ân gì mà lại gây phiền phức 

rắc rối cho tôi, giựt bóp cho tôi bị té ngã bể 

đầu, báo hại cho tôi phải vào nhà thương, đi 

cớ bót mất giấy tờ, mất điện thoại, làm lại 

chìa khoá …thì làm sao loại tha nhân nầy 

có thể là một hồng ân được ? Nhưng thí dụ 

như người ăn cướp đó, vì một lý do nào đó, 

bỏ ý định cướp giật, xin tôi cho tiền vì 

không đủ tiền mua vé xe lửa về nhà gấp để 

được gặp mặt con đang đau nặng sắp lìa 

trần. Thưa tất cả, lúc đó tôi sẽ sẵn sàng 

tặng cho anh ta vé xe lửa để anh ta kịp trở 

về gặp mặt con lần cuối. Và lúc ấy người 

« ăn cướp » đó chính là hồng ân của tôi vì 

anh ta đã mang lại hạnh phúc cho tôi.  

 Đối với tôi, những tha nhân nghèo khổ, 

bệnh hoạn, yếu thế là hồng ân của tôi. Vì 

khi tôi đến với họ, nói với họ một lời hỏi 

han, an ủi họ trong cơn đau khổ, chia sẻ 

với họ một miếng bánh, tôi thấy họ rất vui 

mừng. Chính sự vui mừng đó của tha nhân 

nẩy sinh nơi tôi một thứ hạnh phúc, hạnh 

phúc vì mình đã đem lại niềm vui, nụ cười 

cho họ. Đó là hồng ân của tôi vì hạnh phúc 

nằm trong hai chiều.      

 Các anh chị em thân mến, từ những kinh 

nghiệm sống của chúng ta, lời Chúa tác 

động một cách khác nhau trong lòng của 

mỗi người. Ngày tĩnh tâm hôm đó, tâm tình 

mà các anh chị chia sẻ, nó giống như là 

một món quà trong tình thương mà Thiên 

Chúa mời gọi. Mặc dù sau khóa ba ngày 

được rèn luyện học hỏi, việc sống cho tha 

nhân đã được trông thấy rõ ràng hơn ở nơi 

tôi, nếp sống nơi tôi có chiều sâu hơn.  

Nhưng sứ điệp năm nay của Đức Thánh 

Cha đưa ra về mùa chay cho tôi thấy rằng 

tôi vẫn chưa thấu hiểu tận tình lời Chúa 

mời gọi để áp dụng cho cuộc sống. Lạy 

Chúa, cho đến giờ phút nầy, con vẫn chưa 

sống đủ bác ái với tha nhân vì tình thương 

của con còn phụ thuộc vào yếu tố tác động 

bên ngoài.  

... 

 Xin Chúa mở mắt hướng dẫn con để con 

tiến xa hơn trong ơn gọi đích thực yêu mến 

tha nhân cho dù tha nhân là một kẻ thù, để 

đáp trọn đúng lời mời của Chúa là phụng 

sự Chúa trong tha nhân, vì tha nhân là 

hồng ân. Trên thập giá, Chúa đã sẵn sàng 

tha thứ cho tên ăn trộm, xin hãy cho con 

noi gương theo Chúa, mở lòng con để con 

sẵn sàng  tha thứ cho kẻ khác.    

(MA/VTT - tháng 3, 2017) 

   

« Tha Nhân có phải là Hồng Ân của tôi không ?Tha Nhân có phải là Hồng Ân của tôi không ?Tha Nhân có phải là Hồng Ân của tôi không ?   » 
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Để được sự hạnh phúc đó chúng ta phải Phúc 

Âm hóa chính con người chúng ta, có nghĩa là 

chúng ta phải sống theo " Lời Chúa ". Lời của 

Chúa là Lời Hằng Sống, là Ánh Sáng chỉ đường 

cho chúng ta đi, như Chúa đã cho anh mù bẩm 

sinh mà chúng ta đã nghe trong bài Phúc Âm 

trong Thánh lễ hôm nay. Anh mù bẩm sinh đã 

vâng nghe và tin vào Lời Chúa mà anh đã được 

thấy ánh sáng. Chúa Giê-su không những cho 

anh nhìn thấy bằng đôi mắt giác quan, Ngài 

còn mở cho anh đôi mắt đức tin nữa. Chúng ta 

phải học kinh nghiệm sống đức tin của anh, 

anh có cảm nghiệm sâu đậm về một lần gặp 

Chúa Giê-su và được Ngài chữa lành(Ga.9,8-9). 

 

 Lạy Chúa, xin Chúa mở cho chúng con đôi 

mắt Đức Tin để chúng con nhận ra Thiên Chúa 

là Cha nhân từ. Ngài đang hiện diện, bao bọc 

và làm trong chúng con những việc kỳ diệu. Để 

nhờ đó chúng con luôn biết sống tin tưởng và 

phó thác nơi Người, nhất là những lúc chúng 

con gặp khó khăn, nguy hiểm trong cuộc sống.  

 
(Anne  Phưong Anh * K.6) 

 

 Thật là vui được gặp lại các anh chị em từ Bắc 

tới Nam của Vương Quốc Bỉ và một số các anh 

chị bên Pháp đã  không ngại đường xá xa xôi từ 

Lille, Paris, đến tham dự Ultreya, có cả anh NMD, 

đại diện BĐH Phong Trào Cursillo Âu Châu. Hôm 

nay, các anh chị trong Ban Tổ Chức cùng với cha 

linh hướng lấy đề tài : " Kinh Thánh". 
 

 Một nữ tu người Bỉ hướng dẫn các cursillistas 

(chia thành hai nhóm A và B) “Đi Về Nguồn”, từ 

địa lý đến lịch sử của “Dân Riêng" mà chính Thiên 

Chúa đã chọn : “Israël’. Từng bước, từng bước 

một, Thiên Chúa dẫn dắt “Dân Riêng” của Ngài 

về “Đất Hứa", để chứng tỏ Tình Yêu thương vô 

bờ bến mà Ngài dành riêng cho "Dân" đó. Nay 

“Dân” đó là tất cả những ai đã được nhận Bí Tích 

Rửa Tội bằng nước và Thánh Thần. Trong khi 

nhóm B được một Thầy sáu giúp tìm hiểu tất cả 

những gì cần để cử hành " Lễ Vượt Qua ", nhắc 

nhở cho chúng ta : Cuộc Thương Khó và Phục 

Sinh của Thầy Chí Thánh. Cursillo là một lớp học, 

tất cả gì nói trên là một lớp học. 
 

 Bây giờ chúng ta đi xa hơn một chút : Ultreya 

có nghĩa là " Tiến Lên ", vì vậy mà Phong Trào 

muốn nhắc nhở chúng ta là những Cursillistas 

phải luôn luôn học về " Lời Chúa " để tiến lên, 

mỗi ngày gần Chúa hơn. Một khi chúng ta gần 

Chúa, chúng ta phải ‘tiến ngang’, nghĩa là chúng 

ta không quên nắm lấy tay anh chị em, rồi nối 

liền với mọi anh chị em khác để cùng tiến lên gần 

Thầy Chí Thánh của chúng ta, vì chỉ có Thầy Chí 

Thánh mới mang lại hạnh phúc, niềm vui và sự 

và sự bình an cho mỗi người chúng ta trong cuộc 

sống.  

 

Chia sẻ cảm nghiệm về Ultreya do LN Bỉ Quốc tổ chức ngày 26/03/2017 tại Sint-Adries 



bản tin cursillo 

  

 11 215 

 

 Anh muốn tới thăm một người quen đang lâm trọng 

bệnh. Lộ trình khá xa. Khả năng lái xe, tầm nhìn của thị 

giác, và phản ứng, không còn nhạy bén như những tháng 

năm xưa. Là người đã từng chạy xe đi đây đó khá nhiều, 

nhưng nay những giới hạn từ tiến trình thoái hóa của cơ 

thể khiến anh cảm thấy không an tâm khi một mình vượt 

quãng đường dài. Anh ngỏ ý muốn tôi đồng hành. Dù 

chẳng thể lái xe tiếp anh nhưng anh cần sự có mặt của tôi 

trong chuyến đi. « Anh đi với tôi cho vui. Một mình lái 

xe đi xa lúc này sao thấy ngại ! » Anh tâm sự với tôi như 

để giải bày lý do anh rủ tôi  đồng hành...  

  

 Trong chuyến đi cuộc đời, tôi đã trải qua ba phần tư 

thế kỷ- một hành trình khá dài kể từ ngày chập chững 

cầm tay lái chuyến xe cuộc đời. Người xưa từng nói : 

« Đi một ngày đàng, học một sàng khôn ». Lộ trình 

chuyến đi trải dài qua không ít thăng trầm, biến cố. Có 

những ngày trời nắng ráo, con lộ thênh thang, nhẵn 

phẳng. Lại cũng không thiếu gặp buổi mưa dầm gió lộng, 

đường đi trơn trượt. Hay những buổi chiều mây mù giăng 

kín cả không gian, con lộ mịt mù trong bóng đêm, chẳng 

giản đơn cho tay lái hướng về điểm hẹn, hay đã  lạc lối 

về. Cho tới hôm nay, ứng nghiệm của châm ngôn người 

xưa dạy có ghi lại dấu ấn trên chuyến đi của thời gian đã 

lùi lại phía sau. Có bước đi ghi lại niềm vui, để lại trong 

ký ức những trải nghiệm của một thời xưa cũ, chưa được 

« một sàng khôn ». Nhưng phản ảnh soi mình qua tấm 

kiếng cuộc đời cho tôi một kinh nghiệm, một thoáng nhìn 

những bước chân đã đi. 

 

 Anh bạn rủ tôi đồng hành trong chuyến đi kể trên cần 

tôi như một chút sẻ chia cho ấm lòng, cho bớt cô lẻ trên 

lộ trình dài. Anh thấy an tâm hơn, vui hơn trên chuyến đi 

có tôi bên cạnh. Anh chạy xe đã nhiều. Có những chuyến 

đi cả ngàn cây số trở về an toàn, nhưng cũng không ít 

chuyện chẳng may lành xảy tới trên những chuyến đi 

khác nhau.  Mỗi biến cố là một trải nghiệm.  Tuy  nhiên,  

  

trải nghiệm dĩ vãng chưa đủ đảm bảo hoàn hảo 

cho những chuyến đi nối tiếp. 

 

 Những trải nghiệm, những biến cố thể lý xảy 

tới cho mỗi người ít có nét tương đồng, thì trải 

nghiệm ‘chuyến xe cuộc  đời’ cũng đều mang 

những nét khác biệt nơi mỗi tâm hồn. Tôi nhận ra 

rằng chính đó là nét đẹp đặc thù của ‘vườn hoa 

nhân loại’ mà Người-Chủ-Vườn muốn tô lên một 

thửa vườn muôn sắc. Nhìn lại bàn tay Ngài đưa 

dẫn, chăm sóc, tôi chợt nhớ tới cây hồng thiếu bàn 

tay từng trải của ông bạn hàng xóm. Khi xuân đến, 

những khóm hồng của những nhà bên cạnh trổ nụ 

đơm bông thật đẹp, thì ngược lại cây hồng của ông 

lèo tèo mấy lá, thưa thớt hoa nho nhỏ, bởi ông 

không cắt tỉa trước khi mùa xuân đến ! Cây cao 

nhưng hoa lại thật thưa thớt ! Chuyến đi đời tôi, 

nếu so sánh với khóm hồng, nó cần một bàn tay cắt 

tỉa, chăm sóc đúng cách, đúng thời buổi. Người 

chăm sóc chẳng hề tiếc nuối những cành không 

cần thiết khi phải cắt tỉa. Tiết đông giá buốt về, tôi 

thấy ông cắt trụi gần tới gốc, khi xuân đến cây đâm 

chồi nảy lộc, một mùa hoa đặm sắc đua nở. 

     

 Có những biến cố chẳng khác nào nhát léo cắt 

tỉa thật đau của Người-Chủ-Vườn. Những nỗi đau 

từ tha nhân, từ nhiều cảnh huống tràn về trên 

chuyến đi cuộc đời, đã không thiếu những lần, 

những cảnh ngộ khiến tôi trĩu lòng khi tôi không 

nhận ra bàn tay cắt tỉa, không thấy NGƯỜI đồng 

hành trên chuyến đi. Yếu tố định đoạt, đôi mắt 

sáng nhận ra ‘bàn tay cắt tỉa’, nhìn thấy Đấng đồng 

hành trên chuyến đi cuộc đời cho tôi vững tin, 

không xiêu ngã qua từng cảnh huống, từng biến 

cố. Và từng bước đi, từng ngày sống tôi không 

đánh mất niềm vui vì tôi luôn thấy :  

« Bước con có Ngài »    

 

Một sáng Mùa Chay 2017 * Trần Nguyên Bình 
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