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 Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 
 

Tháng năm này, chúng ta ở Pháp đã chứng kiến hai biến cố ít nhiều có ảnh 
hưởng đến đời sống của chúng ta.  
 

Biến cố thứ nhất là cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Sau nhiệm kỳ 5 năm với cựu 
tổng thống François Hollande thuộc đảng xã hội với nhiều hiện tượng không làm 
số đông dân chúng vừa lòng, xu hướng quần chúng đã chán ngán những đảng 
phái chính trị tả cũng như hữu, nhất là đảng cực hữu, nên đã dồn phiếu cho ông 
Emmanuel Macron, 39 tuổi, tổng thống trẻ tuổi nhất của nền đệ ngũ cộng hòa. 
Động thái này của dân Pháp cho thấy họ đặt nhiều hy vọng vào một xu thế khác, 
mới mẻ để có được sự tốt đẹp cho nước Pháp.  
 

Biến cố thứ nhì thuần túy tôn giáo : Đó là "chuyến hành hương" Fatima của ĐGH 
Phanxicô. Ngài nhấn mạnh, ngài tới Fatima như một khách hành hương chứ 
không hẳn là một chuyến tông du. Nhân dịp này, ngài đã tuyên phong hiển thánh 
cho hai anh em mục đồng đã được diễm phúc Đức Mẹ hiện ra với mình cùng 
người chị họ là Lucia dos Santos. Hai trẻ mục đồng được phong thánh là Phanxicô 
và Yacinta Marto. Trong chuyến hành hương thánh thiện này, ĐTC đã ban nhiều 
huấn từ mang tính thông điệp và tiên tri cho toàn Giáo Hội chúng ta. Ngài đã 
soạn một kinh nguyện và đọc trước tượng Đức Mẹ Fatima trong Tiểu Nguyện 
Đuờng nơi Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra 100 năm trước đây. Những điều được 
vị cha chung của chúng ta thưa cùng Đức Mẹ là : Hy vọng, làm chứng, vai trò 
tiên tri và sứ giả, cầu nguyện, lần hạt mân côi, lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm 
của Đức Trinh Nữ Maria vv… Trong kinh nguyện ngài soạn có câu : "là khách 
hành hương của Hy Vọng mà Thánh Thần làm cho sống động, con muốn là tiên 
tri và sứ giả để rửa chân cho tất cả mọi người trong bàn tiệc kết hợp chúng con". 
Thiết tưởng câu này có liên quan đến tinh thần của Phong Trào Cursillo của 
chúng ta.  
 

Nếu chúng ta ôn lại lịch sử Phong Trào thì chúng ta đều nhớ rằng PT chúng ta 
xuất thân từ những cuộc hành hương tới Compostella. Những cursillistas đầu tiên 
là những khách hành hương, hay là những người phục vụ các khách hành hương. 
Họ là những người mang tinh thần phục vụ các khách hành hương. Tinh thần 
hành hương là tinh thần cursillo thấm nhuần đức tin, đức cậy và đức mến, trong 
đó nổi bật là đức trông cậy Kitô giáo, niềm hy vọng Kitô giáo. Nhìn lên Đức Trinh 
Nữ Fatima chúng ta nhớ lại những lời Mẹ dặn dò chúng ta qua ba trẻ mục đồng 
đầy diễm phúc : Ăn năn hối cải tội lỗi của mình, cầu nguyện cho người tội lỗi, đền 
tạ Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ và lần chuỗi Mân Côi. Từ ngày 04.05 đến 08.05 vừa 
qua, PT VN Âu châu chúng ta đã mang tinh thần này đến Fatima qua Đại Hội 
Ultreya Âu châu lần IV, với gồm 160 người tham dự đến từ Đức,Pháp,Bỉ,Thuỵ Sĩ, 
Mỹ,Việt Nam trong đó có ba cha Linh Hướng. Đề tài chia sẻ trong ĐH gồm hai ý 
chính : 1/ Lời mời gọi ăn năn hối cải của Mẹ Fatima và Sứ mệnh Phúc Âm Hóa 
của người Cursillista ; 2/ Tình bạn trong đời sống người Cursillista.  
 

Bước sang tháng 6, chúng ta hãy suy gẫm về lòng thương xót của Chúa Giêsu. 
Người đã trút hết giọt máu cuối cùng còn đọng trong Thánh Tâm Người trên thập 
giá để cứu chuộc chúng ta, cứu chúng ta cho khỏi cái chết đời đời trong hỏa 
ngục. Mẫu Tâm Đức Trinh Nữ Maria đã bị "lưỡi gươm đâm thâu" (x. Lc 2, 28-35); 
Thánh Tâm Chúa Giêsu đã bị lưỡi đòng đâm thủng (x. Ga 19, 31-37). Hai trái tim 
đã bị thương tích để chuộc tội cho nhân loại, để tuôn đổ lòng thương xót Thiên 
Chúa xuống cho nhân loại. Mong rằng qua Kinh Mân Côi chúng ta thường xuyên 
suy gẫm về các mầu nhiệm cuộc đời Đức Kitô xuống thế để cứu chuộc chúng ta.                                                            
        
              Văn Phòng Điều Hành 
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(12, 1), cũng lưu ý là bà sắp hạ sinh một người con 

trai. Rồi, trong Phúc Âm, chúng ta đã nghe Chúa 

Giêsu phán cùng môn đệ rằng : " Đây là mẹ của 

anh " (Ga 19, 26-27). Chúng ta có một người Mẹ ! 

Một " Bà rất đẹp ", như các trẻ mục đồng chứng 

kiến Đức Mẹ hiện ra đã nói với nhau trên đường 

trở về nhà, trong cái ngày được chúc phúc 13/5 

này, cách đây 100 năm. Và buổi tối, Yacinta không 

thể giữ kín được nữa, và cô bé đã tiết lộ bí mật với 

mẹ cô : " Hôm nay con đã thấy Đức Trinh Nữ ". 

Các em đã nhìn thấy Mẹ trên trời. Con mắt của 

nhiều người đã nhìn về hướng mà mắt các em 

đang nhìn, nhưng… họ đã không nhìn thấy Mẹ. 

Đức Mẹ Đồng Trinh đã không đến đây để chúng 

ta nhìn thấy Mẹ : để nhìn ngắm Mẹ, chúng ta sẽ có 

cả đời đời, nếu chúng ta được lên trời, đương 

nhiên. 
 

 Nhưng Mẹ tiên báo và cảnh giác chúng ta 

chống lại sự rủi ro của hỏa ngục nơi mà cuộc sống 

- thường hay được đề nghị hay bị áp đặt – không 

có Thiên Chúa và làm uế tạp Thiên Chúa trong 

các tạo vật của Người, Mẹ đã đến để nhắc cho 

chúng ta ánh sáng của Thiên Chúa ở trong chúng 

ta và bao bọc chúng ta, bởi vì, như chúng ta đã 

nghe trong bài đọc một, " Con bà đã được đưa 

ngay lên Thiên Chúa " (Kh 12, 5). Và, theo lời của 

chị Lucia, cả ba người được đặc ân đã được bao 

phủ bởi ánh sáng của Thiên Chúa tỏa ra từ Đức 

Trinh Nữ. Mẹ đã bao bọc các em trong tấm áo 

choàng làm bằng ánh sáng mà Thiên Chúa đã ban 

cho Mẹ. Như nhiều khách hành hương, nếu 

không muốn nói tất cả, đã tin và cảm nhận, Fati-

ma trước hết là tấm áo choàng bằng ánh sáng bao 

trùm chúng ta, ở đây cũng như ở khắp mọi nơi 

khác trên mặt đất khi chúng ta chạy đến nương 

náu dưới sự chở che của Đức Trinh Nữ Maria để 

cầu xin Mẹ, như kinh Salve Regina (Kinh Lạy Nữ 

Vường) đã dạy : " xin cho chúng con được thấy 

Đức Chúa Giêsu ". 
 

 Anh chị em hành hương thân mến, chúng ta có 

một Bà Mẹ. Chúng ta có một Bà Mẹ ! Bám víu vào 

Mẹ như những con cái, chúng ta hãy sống vì niềm 

hy vọng xây dựng trên Chúa Giêsu, bởi vì, như 

chúng ta đã nghe trong bài đọc hai, vì Chúa Giêsu 

         

 

 " Fatima tiên khởi là tấm áo choàng bằng ánh 

sáng bao trùm chúng ta, ở đây cũng như ở khắp 

mọi nơi khác trên mặt đất khi chúng ta chạy đến 

nương náu dưới sự che chở của Đức Trinh Nữ Ma-

ria ". Đó là điều Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã 

khẳng định trong Thánh Lễ ngài cử hành tại thánh 

địa của Bồ Đào Nha ngày 13/5/2017, nhân kỷ niệm 

100 năm Đức Mẹ hiện ra lần đầu ở ngay chỗ này. 
 

" Các khách hành hương thân mến, chúng ta có một 

bà Mẹ ", Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố trong bài 

giảng của ngài, trong Thánh Lễ đánh dấu sự tuyên 

phong hai thánh Phanxicô và Yacinta Mác-tô, 

những người đã thấy Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. " Sự 

hiện diện của Thiên Chúa đã trở nên liên tục trong 

cuộc đời các thánh, cũng như đã thể hiện rõ rệt 

bằng kinh nguyện tha thiết cho những kẻ tội lỗi và 

bằng ước vọng thường trực được ở gần " Chúa Giê-

su ẩn mình " trong Nhà Tạm , ngài nhấn mạnh khi 

nhắc lại cuộc đời của hai em. 
 

 Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng đã viện dẫn Hồi 

Ký của Nữ Tu Lucia, nhắc tới lời của Yacinta sau 

khi chứng kiến Đức Mẹ hiện ra : " Chị không thấy 

sao, có bao nhiên con đường, có nhiều lối đi và 

những cánh đồng đầy dẫy những người đang thiếu 

đói và không có cái gì để ăn ? Và Đức Thánh Cha 

đang cầu nguyện trong một thánh đường, trước 

Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria ? Và có 

nhiều người cùng cầu nguyện với ngài ?  ". 
 

" Cảm ơn anh chị em, đã đồng hành với tôi ! Đức 

Giáo Hoàng nói tiếp. Tôi không thể không tới đây 

để tôn kính Đức Mẹ Đồng Trinh và ký thác cho Mẹ 

các con cái của Mẹ… Từ tay Mẹ sẽ ban ra hy vọng 

và hòa bình mà con cái mẹ đang cần, và tôi cầu xin 

cho tất cả các anh em của tôi trong Phép Rửa và 

trong nhân loại, đặc biệt là cho những người bị 

bệnh, những người tàn tật, những người tù tội và 

những người thất nghiệp, những người nghèo khó 

và những người bị bỏ rơi ". 
 

 Bài giảng của Đức Giáo Hoàng Phanxicô  
 

 " Rồi có một điềm lớn xuất hiện trên trời : một 

người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời " chứng nhân 

của Patmos  làm  chứng trong  Sách  Khải  Huyền  

Fatima, mFatima, mFatima, mộộột  " tt  " tt  " tấấấm áo  choàng  m áo  choàng  m áo  choàng     

bbbằằằng ánh sáng "  ng ánh sáng "  ng ánh sáng "     
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và vì duy nhất chỉ một mình Chúa, những người 

nhận được ân sủng dồi dào và trở nên công chính 

thì sẽ được sống và thống trị (x; Rm 5, 17). Khi 

Chúa Giêsu về trời, Người đã mang mang tính 

nhân bản lên gần với Cha trên trời – nhân bản của 

chúng ta – mà Người đã mặc lấy trong lòng Đức 

Mẹ Đồng Trinh ; và Người sẽ không bao giờ rời 

bỏ. 
 

 Chúng ta hãy gắn chặt niềm hy vọng của 

chúng ta, như một mỏ neo, trong tính nhân bản 

này trên trời, bên hữu Chúa Cha (X. Ep 2,6). Mong 

rằng niềm hy vọng đó là chiếc đòn bẩy của đời 

sống mỗi người chúng ta ! Một niềm hy vọng luôn 

nâng đỡ chúng ta, cho đến hơi thở cuối cùng. 
 

 Có được niềm hy vọng đó, chúng ta tề tựu về 

đây để cảm ơn vì vô số ân huệ mà Trên Trời đã 

ban cho trong suốt 100 năm qua, dưới tấm áo 

choàng bằng ánh sáng mà Đức Trinh Nữ, từ nước 

Bồ Đào Nha mang đầy hy vọng này, đã lan rộng 

ra khắp nơi trên mặt đất. Chúng ta có trước mắt 

như những tấm gương là thánh Phanxicô và Ya-

cinta, mà Đức Trinh Nữ Maria đã dẫn đưa vào đại 

dương mênh mông ánh sáng của Thiên Chúa và 

đã dẫn dắt các thánh để thờ lậy Thiên Chúa. Từ 

đó đã đến với các thánh sức mạnh để vượt qua 

những ngang trái và những khổ đau. Sự hiện diện 

Thiên Chúa trở nên liên tục trong cuộc sống của 

các thánh như đã thể hiện rõ rệt bằng lời cầu 

nguyện tha thiết cho những người tội lỗi và bằng 

ước muốn thường xuyên ở gần với "Chúa Giêsu 

ẩn mình" trong Nhà Tạm. 
 

 Trong Hồi Ký (III, số 6), Nữ Tu Lucia đã mượn 

lời của Yacinta lúc vừa được thấy Đức Mẹ hiện 

ra : "Chị không thấy sao ? có bao con đường, bao 

lối mòn và những cánh đồng đầy dẫy những 

người đang thiếu đói và chẳng có gì để ăn cả ? Và 

Đức Thánh Cha trong một nhà thờ, cầu nguyện 

trước Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria ? Và 

có nhiều người cùng cầu nguyện với ngài ? ". Cảm 

ơn anh chị em, đã đồng hành với tôi ! Tôi đã 

không thể tới đây tôn kính Đức Mẹ Đồng Trinh và 

ký thác cho Mẹ các con cái của Mẹ. Dưới tấm áo 

choàng, họ không thể thất lạc được ; từ tay Mẹ sẽ 

ban ra hy vọng là hòa bình mà họ đang cần, mà 

tôi cầu nguyện cho các anh em của tôi trong Phép 

Rửa và trong nhân loại, đặc biệt cho những người 

bệnh hoạn và những người bị bỏ rơi. Anh em thân 

mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa trong niềm 

hy vọng để mọi người lắng nghe chúng ta ; và với  

 

lòng xác tín, chúng ta hãy nói với mọi người rằng 

Thiên Chúa cứu độ chúng ta. 
 

 Quả vậy, Người đã tạo dựng chúng ta như một 

niềm hy vọng cho những người khác, một niềm hy 

vọng đích thực và có thể thực hiện được từ tình 

trạng cuộc đời của mỗi người. Trong khi "yêu cầu" 

và "đòi hỏi" mỗi người trong chúng ta sự chu toàn 

bổn phận công dân của mình (Thư của Nữ Tu Lucia, 

ngày 28/2/1943), trên trời đã phát động một cuộc 

tổng động viên đích thực chống lại cái vô cảm làm 

cho trái tim chúng ta đông lạnh và làm nặng thêm 

căn bệnh cận thị của chúng ta. Chúng ta không 

muốn là một niềm hy vọng thui chột ! Cuộc đời chỉ 

có thể tồn tại được là nhờ vào sự rộng lượng của một 

cuộc đời khác. "Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà 

không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu 

chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác" (Ga 12, 24), 

Chúa Giêsu đã phán và đã làm vì Người luôn đi 

trước chúng ta. Khi chúng ta trải qua một thập giá 

nào đó, thì Người cũng đã đi qua đó trước rồi. Như 

thế, chúng ta không cần leo lên thập giá để tìm thấy 

Chúa Giêsu ; nhưng chính Người đã hạ mình và 

bước xuống tận thập giá của chúng ta để tìm thấy 

chúng ta, và nơi chúng ta, để chiến thắng những 

màn đen của điều ác và dẫn dắt chúng ta trở ra ánh 

sáng. 

 

 Dưới sự che chở của Đức Mẹ Maria, trên đời này, 

chúng ta là những người lính gác buổi sáng biết nhìn 

ngắm dung nhan đích thực của Chúa Giêsu Cứu 

Thế, dung nhan đã chói sáng ngày Phục Sinh, và tái 

khám phá ra khuôn mặt non trẻ và xinh đẹp của Hội 

Thánh, được sáng chói khi Hội Thánh là thừa sai, là 

đón nhận, là tự do, là trung tín, là nghèo nàn phương 

tiện nhưng giầu có tình yêu. 
    

            (Mai Khôi dịch) 
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 1. Sứ điệp của Đức Mẹ Fatima. 
 

 Chúng ta đang sống trong thời điểm mừng 100 

năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, nước Bồ Đào Nha, 

với ba em bé Lucia, Phanxicô và Jacinta (1917-

2017). Thứ bảy vừa qua, 13. 05,  Đức Giáo Hoàng 

Phanxicô đã tới tận Fatima tuyên dương Hiển 

Thánh cho Phanxicô Marto và Jacinta Marto. Đức 

Mẹ hiện ra hết thảy sáu lần, kể từ ngày 13. 05. 

1917, lần thứ sáu, ngày 13. 10. 1917, Đức Mẹ mới 

tự xưng Người là « Nữ Vương Mân Côi » và truyền 

ban ba sứ điệp : - Hãy cải thiện đời sống, - Hãy 

siêng năng lần hạt, - Hãy tôn sùng Mẫu Tâm. 
 

 2. Ba tác động của việc cải thiện. 
 

 Theo tôi, sứ điệp thứ nhất vừa căn bản và gần 

với Thánh Kinh hơn cả. « Hãy cải thiện đời 

sống  có nghĩa là hãy ăn năn, hãy hoán cải, hãy sám 

hối, hãy sửa mình, hãy bỏ con người cũ và mặc lấy 

con người mới, hãy nên trọn lành ». Ba tác động 

của việc « Cải thiện đời sống » : 

 Nhận ra lời Chúa mời gọi tha thiết : Hãy trở về 

với ta ! , phàm nhân hỡi… (Tv 4,3-4, Zc1,3, Ml 

3,7). Hãy trở về với ta, hỡi đàn con phản loạn…  

(Gr 3,12-14). Hãy trở về với Ta, vì Ta cứu độ 

các ngươi…  (Is 44,21). 

 Hãy dứt khoát từ bỏ : từ bỏ tội lỗi…(Hc 3,4), từ 

bỏ con đường xấu…(Gr 26,3), dứt khoát không 

làm điều gian ác… (Is 1,15-17), tránh xa việc ám 

muội …(Rm13,12-14), lột bỏ con người cũ…

(Ep 4,22). 

 Hãy đứng dậy và trở về : mà thú nhận tội lỗi (Lc 

15, 11), mà thay đổi cách sống (1Sm 10,9) đổi 

mới cuộc đời (Gr 7,3 ; 26,13), quyết tâm sống 

khiêm tốn (Kn2,1-3) và sống thánh thiện (Lv 19, 

2 ; 1Cr 7,34).  

   3. Cám ơn và cám ơn. 
 

 Cám ơn chị K.Phượng đã trình bày sứ điệp « cải 

thiện cuộc sống » bằng một rollo khá xúc tích. Cám 

ơn quý anh chị đã chia sẻ những cảm nghiệm cụ thể 

về sứ điệp « cải thiện cuộc sống » hay về « ơn hối 

cải và trở về » mà quý anh chị đã lãnh nhận hay trải 

qua. Nếu tôi không nhầm thì hầu hết đã « cảm nhận 

ơn cao quý này trong ba ngày tĩnh huấn », và kéo 

dài suốt « ngày sống thứ tư ». Nghe quý anh chị 

chia sẻ tôi rất cảm động và cảm ơn Chúa, Đức Mẹ 

với quý anh chị. 
 

 4. Một chia sẻ nhỏ. 
 

 Riêng tôi, tôi chỉ có một kinh nghiệm rất thường 

tình mà tôi chắc quý anh chị vẫn thực hành nhiều 

hay ít. Đó là « hối cải » hay « xét mình mỗi ngày 

trước khi ngủ ». Không lâu, chỉ hai hay ba phút thôi 

« tôi ngồi phim lại cuộc sống trong ngày », để nhìn 

ra « chấm đen », « chấm đỏ » nổi lên trên màn trắng 

của cuộc sống trong ngày qua. Cám ơn Chúa về 

những « chấm đỏ » và xin lỗi Chúa về những 

« chấm đen ». Qua Chúa, tôi « làm hòa » với mọi 

người, đặc biệt « giải hòa » với những người làm 

mất lòng mình và « xin lỗi » những người tôi đã làm 

phiền lòng họ. Nhờ đó tôi đi vào giấc ngủ trong bình 

an … Phải kiên trì thực hành « việc hối cải thường 

nhật này », hễ bỏ vài ba lần liền là sẽ mất thói quen, 

mà sự thường « bỏ tiếp dễ hơn làm lại » ! 

 

Lạy Chúa, 

Tối  nay, giờ cải thiện đã đến, 

Xin cho con biết hối hận ăn năn, 

Nhờ tình thương mà cải quá tự tân, 

Quay trở về như Lòng Chúa mong chờ. 

 

(Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh)  
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  Ngày đầu tháng Hoa, tôi nhận được đóa hoa thiêng. Anh Nguyễn Minh Dương cho hay có 

người bỏ chỗ. Tôi xin thế vào. Chỉ nội buổi sáng thứ bảy, anh Trần Thiệu Đức đã làm xong thủ 

tục. Như vậy là Đức Mẹ cho tôi được đi hành hương Fatima. 

 

  Đối với tôi, đây là chuyến về lại quê Mẹ. Tôi đã xa Fatima ngày 13/04/2008. Đã 9 năm rồi, 

tôi mới gặp lại Mẹ. So với mấy năm trước, cảnh vật không thay đổi. Lề đường từ Santo Amaro 

đến Đền Thánh nay lót gạch, không còn lầy lội như trước nữa. Vào Đền Thánh là gặp ngay bức 

tường Bá Linh, giật sập đúng ngày Noël 1989. Một mảnh tường được đặt trong khung kính, nhắc 

sự liên hệ giữa Fatima và Bá Linh, khuyên nhủ ta nên giật sập những bức tường ngăn cách ta với 

Chúa và xa cách tha nhân. Năm nay kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, đầu dải đất 

nguyện cầu còn dựng thêm Cửa Đền Thánh uy nghi, phía trên có chuỗi hạt Mân Côi vươn cao 

trên bầu trời Fatima. 

 

  Tôi còn nhớ năm 2008, anh Phạm Đức Vượng cho tôi đẩy chiếc xe lăn chở bác Đào Văn. 

Năm nay, anh Vượng cho tôi dìu anh Huỳnh Chấn Thinh phải chống gậy. Vào năm 2008, anh 

Châu, Thục Hiền và tôi lê đầu gối, lần hạt trên con đường mòn cầu nguyện. Trong bộ ba, tôi lê lết 

rất chậm, hai bên đầu gối còn bị rớm máu. Năm nay, tôi không còn lê đầu gối nữa. 

 

  Chuyến hành hương nào cũng để lại nhiều kỷ niệm. Tối 30/04/2017, tôi đi lễ Notre Dame 

de Paris, tan lễ phải lội bộ đến chỗ đậu xe gần Panthéon. Mưa nặng hạt nên tôi bị trúng mưa, lên 

cơn sốt. Tôi cứ lâm râm cầu xin Đức Mẹ cho tôi khỏi bệnh để còn đi hành hương. Ngày 04/05, tôi 

hoàn toàn bình phục. Tôi là người trần mắt thịt, nhiều tội lỗi nên không được thấy Đức Mẹ, cũng 

không được Đức Mẹ ban phép lạ. Nhưng chắc chắn là Đức Mẹ đã ban ơn.  

 

  06 giờ 30 sáng 05/05/17 ĐÔ Mai Đức Vinh cử hành Thánh lễ dành riêng cho cộng đoàn Việt 

Nam tại nguyện đường Capelina. Các cursillistas đều đeo khăn quàng màu thiên thanh của Mẹ, 

như màu xanh da trời Fatima. Sau đó, tất cả chụp hình kỷ niệm. Có rất nhiều ống kính. Anh Mai 

Xuân Thu và anh Nguyễn Khắc Công (Thụy Sĩ) chụp nhiều tấm hình đẹp. 

 

  09 giờ sáng cùng ngày có chặng đàng Thánh giá. Sáng mai còn đẹp trời mà mây đen chợt 

bao phủ. Trời mưa tầm tã, ai nấy đều ướt mèm. Có lẽ Đức Mẹ thương tình, cho mưa xuống làm 

nhạt nhòa nước mắt ăn năn, thống hối. Lạ lùng chưa vì vừa đến chặng cuối, trời quang mây tạnh. 

Đức Mẹ còn ban thêm chút nắng mai cho đỡ lạnh. Ơn phước này chung cho tất cả cursillistas 

tham dự hành hương. 

 

Hành Hương Cursillo    

Về Quê Mẹ Fatima 
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 (tiếp : « Về Quê Mẹ Fatima ») 

 

 

 Còn ơn chung thứ ba vào tối cùng ngày, tại 

nguyện đường Capelina, cha Linh hướng Bùi 

Thưọng Lưu hướng dẫn chị Trần Thị Kim Chi và tôi 

lên cung thánh đọc kinh Kính Mừng bằng tiếng mẹ 

đẻ. Cộng đoàn hàng ngàn người, tay cầm nến, 

đáp lại bằng đủ thứ tiếng. Tây phương có tiếng Bồ 

Đào Nha, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha v.v. Bên 

trời Đông có các tiếng Việt, Nhật, Triều Tiên, Tầu, 

Ấn Độ v.v. Tuy ngôn ngữ có khác nhau, nhưng 

bông hồng Mân Côi đều chung một ngôn ngữ, ai 

nấy khẩn cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này 

và trong giờ lâm tử. Amen. 
 

Các rollos do chị Đào Kim Phượng, anh Vũ Ngọc 

Hiện, anh Trần Quốc Doanh phụ trách đều diễn ra 

rất tốt đẹp tại nhà nguyện Santo Amaro. Trên 

cung thánh có tượng Đức Mẹ Fatima. Tôi luôn ngồi 

ở cánh trái, nhìn lên thấy Mẹ lúc nào cũng mỉm 

cười. Còn Thánh tượng ở Capelina, Đức Mẹ đẹp 

tuyệt trần nhưng lại vương vấn chút ưu tư. Không 

biết tôi nói lên điều này có đúng không, hay là tại 

con mắt chủ quan của tôi. 
 

Chủ đề rollo cuối nói về Tình Bạn trước khi chia 

tay thật là thích hợp. Anh Doanh thuyết trình gọn 

gàng mà đầy đủ. Anh Soạn làm MC rất duyên 

dáng. Nếu tôi là phụ nữ chắc phải xin anh chữ ký 

lưu niệm. Thánh lễ bế mạc do Đức Ông Linh 

hướng chủ lễ và giảng thuyết. Sau đó, anh 

Nguyễn Minh Dương trao cho mỗi người một kỷ 

vật là ảnh tượng hình tròn, giống như bảng da, in 

hình Đức Mẹ hiện ra với Lucia, Phanxicô và 

Giaxinta, chung quanh là lời dặn dò của hiền 

mẫu : Cải thiện đời sống, Lần hạt Mân côi, Tôn 

sùng Trái Tim Mẹ. 

 

 

 

 

 

   

  

Chuyến hành hương thắt chặt duyên tình Cursillo. 

Tôi có nhiều dịp hầu chuyện Đức Ông Mai Đức 

Vinh, Cha Bùi Thượng Lưu, Cha Cố Nguyễn Trọng 

Quý, đồng thời thắt chặt tình bạn với hai anh 

Lương Huỳnh Ngân và anh Vũ Đức Thịnh đến từ 

Việt Nam, chị Nguyễn Thị Long và anh Nguyễn Văn 

Ánh bên Mỹ và tất cả các anh chị đến từ Đức, Bỉ, 

Thụy Sĩ và Pháp. Mấy anh khóa 1 còn kể cho nghe 

vào năm 1994, các anh chị bên Mỹ, trong số có chị 

Nguyễn Thị Long, lặn lội sang huấn luyện, còn 

mang thêm thức ăn thức uống, nồi niêu soong 

chảo nấu nướng, thật là chu đáo.  
 

Trong diễn văn chào mừng, anh Nguyễn Minh 

Dương cho biết : ‘‘ Sau 24 năm thành lập, kể từ hai 

khóa Cursillo năm 1993, chúng ta đã có 36 khóa 

với 1204 Cursillistas trải dài khắp các nước Âu Châu 

và các nước khác : Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Anh, 

Hòa Lan, Na Uy, Đan Mạch, Ý, Hoa Kỳ, Úc, Việt 

Nam, Lào. Hiện nay Phong trào có 2 Giám Mục, 37 

Linh Mục, 7 Phó tế vĩnh viễn và 40 nam nữ tu sĩ ’’ 
 

Con xin ghi lòng tạc dạ mối chân tình của quý Cha 

Linh hướng và tất cả cursillistas. Con dâng lên Mẹ 

mấy vần thơ đơn sơ, viết từ tấm lòng con thảo : 

 

 
 

 
 

 

 

Dâng Hoa 

Con dâng lên Mẹ bông sen, 

Sen vàng bóng nước, dịu hiền phong lan. 

Con còn ngắt cánh hoa vàng, 

Hoa soan màu tím, vông vang sắc hường. 

Mùa xuân có nụ hải đường, 

Cánh hoa còn đọng hạt sương tinh tuyền. 

Triều thiên của Mẹ uy quyền, 

Sắc hoa cẩm chướng dịu hiền vô vi. 

Màu xanh tà áo diệu kỳ, 

Con dâng lên Mẹ lưu ly nghĩa tình. 

Bồng bềnh sóng nước lục bình, 

Thân con trôi dạt một mình đó đây. 

Oải hương sắc tím trời mây, 

Ô môi tươi thắm, huệ tây sắc hồng. 

Con dâng hoa nắng trời đông, 

Là bông hoa phượng chờ mong tháng ngày. 

De Colores * Lê Đình Thông (K.26) 
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Fatima một trăm năm về trước 

 Mẹ hiện ra với ba trẻ chăn chiên  

Trên cây sồi Mẹ rạng rỡ uy nghiêm 

Jacinta, Lucia : “ Kìa Bà Đẹp! “ 

Fancicô : “ Em có thấy đâu nào? ” 

Mẹ dịu dàng: “ Các con đừng sợ! ” 

Hãy siêng năng lần hạt chuỗi Mân Côi. 

Lucia : “Thưa Bà Đẹp ”, 

Bà đến tự nơi nào? “ 

Miệng hoa cười : “ Ta đến tự trời cao, 

Vào giờ này, ngày 13 mỗi tháng,  

trở lại đây, các con sẽ gặp Ta ”. 

Fancicô vâng lời lần chuỗi hạt 

Liền thấy Bà sáng đẹp hơn mặt trăng, 

Nhưng… đôi mắt sao u buồn ấp ủ… 

Con đến đây tìm dấu vết Mẹ Hiền  

Còn in dấu trên cây sồi, phiến đá. 

Con đến đây với tâm hồn yêu kính 

Cầu xin Mẹ thương đến Việt Nam con 

Đang tan nát dưới chân loài quỷ đỏ 

Sẽ một ngày, được đất trời đổi mới 

Như Đông Âu, như Tiệp Khắc, Ba Lan… 

Con quỳ đây, bé mọn dưới chân Người, 

Xin dâng hết đời con vào tay Mẹ,, 

Xin Mẹ giữ gìn, dẫn dắt, yêu thương… 
 

Con phải làm chi để xứng làm con Mẹ? 

Tiếng Mẹ Hiền thánh thót ở thinh không 

“Con yêu hỡi, hãy ăn năn đền tội, 

Hãy siêng năng lần Hạt Chuỗi Mân Côi, 

Và rước lễ mỗi thứ bảy đầu tháng…” 

Con cúi đầu, mắt rưng rưng ngấn lệ 

“Xin vâng”, con xin vâng lời Mẹ. 

(Elisabeth Nguyễn * K.29) 

Đàng thánh giá mưa tuôn tầm tã, 
Sao lòng con ấm áp nhẹ nhàng. 
Lời kinh tiếng hát vang vang, 

Mưa hồng ân đổ, thêng thang Ơn Trời. 
Hoa hồng rực rỡ  nơi nơi, 

Sắc hương duyên dáng kính chào Nữ Vương. 
FATIMA... Ôi chốn thiên đường, 
Cursillistas dâng hương cõi lòng. 
Êm đềm như một giòng sông, 

Bàn tay ta nắm, một lòng cho nhau 
Dâng lời tha thiết nguyện cầu 

Phong trào phát triển, đạo mầu xinh tươi. 
 

Hành hương kỷ niệm 100 năm  
Đức mẹ hiện ra ở Fatima 

 t04-08/05/2017 * M.T. Lệ Xuân * K.32 

Sáu năm trước con về viếng Mẹ, 
Đất thánh còn đượm chút hoang sơ, 

Cây Sồi xanh tựa giấc mơ, 
Tưởng như huyền thoại, chẳng ngờ là đây. 

Con đã khóc, lòng đầy hạnh phúc, 
Mẹ thương con từ thuở bơ vơ. 

Mồ côi bé bỏng dại khờ,  
Cậy trông vào Mẹ, vô bờ ủi an. 
Tuổi thơ ấu được sœur dẫn dắt, 

Năng nguyện cầu lần hạt mân côi. 
Ngắm nhìn ảnh Mẹ bồi hồi, 

Xin Mẹ nhân ái, trọn đời trông coi. 
Nắng rực rỡ  ngày con trở lại, 
Trăm năm kỷ niệm Mẹ hiện ra. 

Cursillo đoàn tụ một nhà, 
Mắt nhìn thân ái,bao la nỗi mừng. 
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« Lạy Mẹ mến yêu, mến yêu của con, 
Mẹ như ánh sao soi đường dẫn lối… » 
 
Ánh sao đó đã đưa chúng con, 160 cursillistas đến 
từ Pháp, Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, Mỹ, Việt Nam, trong 
bốn ngày cùng nhau xúm xít quỳ dưới chân Mẹ 
Fatima. Em rất xúc động và không biết dùng 
những từ gì để có thể diễn tả hết được những 
cảm xúc của mình, trong những ngày qua, xin 
được chọn hai chữ « NGỌT NGÀO ».  
 
Thật ngọt ngào khi gặp lại nhau tay bắt mặt 
mừng, viết đến đây thì em đang nhớ các anh chị 
nhiều lắm ! Từng khuôn mặt đang hiện ra trước 
mặ́t em, tiếng nói, nụ cười, hơi ấm vẫn quanh 
đây.  
 
Ngọt ngào những quấn quýt hỏi thăm bên bàn ăn, 
pha trò, đùa giỡn, hay khi ngồi bên nhau nghe hai 
bài rollo « Hoán Cải » và « Tình Bạn », lắng nghe 
học hỏi những chia sẻ sống đạo của nhau. 
 
Ngọt ngào co ro che dù cho nhau đi Đường Thánh 
Giá dưới cơn mưa rào, mưa hồng ân Đức Mẹ ban.  
 
Ngọt ngào cùng nhau đi rước kiệu Đức Mẹ... Ánh 
nến lung linh, gió thổi nhè nhẹ mát mái tóc, 
khuôn mặt cận kề, thủ thỉ : « mình cùng nhau lần 
hạt Mân Côi như lời Mẹ dạy », và còn nhiều 
những ngọt ngào khác nữa không kể xiết… 
 
Rollo Tình Bạn của anh D. cho em sự khẳng định, 
tình bạn Cursillo khác với tình bạn ngoài đời. Mối 
tình này có Thiên Chúa hướng dẫn, chúng ta là 
những người có cùng chung một lý tưởng, là 
muốn trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Tình 
bạn ấy chân thành, đơn sơ, không màu mè, 
không tính toán vụ lợi, không ganh ti. Tình bạn 
này có thể kéo dài đến hết cuộc đời mình. Đặc 
biệt nhất là khi đi trợ tá, cho dù có đụng chạm và 
bất đồng ý kiến đến cỡ nào,  nhưng đến ngày 
cuối khóa, sau khi khóa sinh trở về nhà, các anh 
chị lại quỳ bên nhau tạ ơn Chúa, và ôm hôn nhau,  

xin lỗi nhau, và lại vui vẻ tiếp tục tình bạn ngàn 
năm thắm thiết. Đây là điều đã ‘giữ chân’ em ở lại 
trong PT cho đến ngày nay 7 năm rồi. Thật tuyệt 
vời tình bạn Cursillo !  
 
Rollo Hoán Cải của chị ĐKP và anh VNH trình bày 
rất rõ ràng, ý nghĩa, thật hay. Từ lúc vào PT đến 
nay, em đang tập ‘hoán cải’ từng ngày, từng giờ 
phút (nhiều anh chị khen em ‘dễ thương’ hơn hồi 
xưa !). Chính bản thân em thấy mình có nhiều 
thay đổi. Và cũng nhờ nghe chia sẻ của hai anh 
chị, em đã nhận được một ơn Đức Mẹ ban qua 
chuyến hành hương này, trong ngày cuối cùng đi 
rước kiệu Mẹ. Nước mắt em tuôn rơi vì quá hạnh 
phúc, khi em nhận biết đó là ơn nghe 
được...những phàn nàn, than trách. Em nghe một 
cách nhẹ nhàng, như gió thoảng mây bay. Việc lo 
cho  chuyến hành hương rất là phức tạp, những 
lời than trách của anh chị làm em mệt và nặng 
lòng là lỗi của em - người nghe - không phải của 
người nói. Vì những than trách, cằn nhằn đó là 
những săn sóc, là những khuyên răn, có những lời 
nói không có gì nghiêm trọng, mấy chị chỉ nói…
tằm tằm chứ không có ý xấu gì. Chỉ tại tự ái của 
em thôi, lúc cơ thể khỏe mạnh em lướt qua được 
dễ dàng, nhưng khi người mệt, đầu óc căng thẳng 
vì công việc, thì không có dễ chút nào cho em. Mẹ 
ơi, xin Mẹ cho con giữ mãi ơn thiêng này suốt 
cuộc đời Mẹ nhé. 
 
Hôm nay ngồi ở nhà xem video ngày ĐTC Phanxi-
cô hành hương tại Fatima, em được thấy lại rõ 
ràng tượng của Mẹ. Khuôn mặt Mẹ dịu hiền, trẻ 
đẹp, nhưng ánh mắt Mẹ thật buồn, vì con người 
còn nhiều tội lỗi nên trái tim Mẹ vẫn còn đau. Em 
cầu nguyện cho hòa bình thế giới, và nhất là cho 
nước Việt Nam mình mau hết đau thương, sớm 
chấm dứt tà quyền cộng sản, để trái tim Mẹ hết 
buồn phiền. Amen. (X.B. * K.28)  
        

  
  

Hình vẽ minh họa : H.C . (K.23) 
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« Mẹ ơi ! Mùa xuân đang đến 

   Không gian về vui khắp đó đây 

   Mẹ ơi ! Mùa  xuân yêu dấu 

   Con xin Mẹ thắp sáng đời con »  

 

  Lời thánh ca của linh mục Cursillista Văn 

Chi tôi vẫn từng yêu thích lại phù hợp với cảnh 

sắc mùa xuân Fatima hôm nay. Bài thánh ca 

như lời thì thầm từng ru bước chân tôi qua mọi 

nẻo đường chứng tá có tình Mẹ đã được Thầy 

trăn trối gửi gắm chiều xưa trên « Đồi vắng » 

« Đây là Mẹ con » (Ga. 19, 26). 

    

  « Mẹ ơi ! Mùa xuân yêu dấu » con cái 

Cursillo « Về thăm Mẹ » với khát khao, nguyện 

ước : « Xin Mẹ thắp sáng đời con ».. 

   

  Ngày đó, vậy mà đã cả trăm năm, ngoài 

sắc tím của màu hoa sám hối, của màu tình 

thảo hiếu với Mẹ Hiền (Tôn sùng Mẫu Tâm), Mẹ 

vẫn từng yêu thích hương sắc Hoa Hồng.  

Những đóa Mai Khôi chúng con gom nhặt ngày 

về thăm Mẹ không biết có tươi thắm như Mẹ 

mong chờ không, thưa Mẹ ? Chúng con vụng 

dại nhưng vòng tay Mẹ vẫn mở rộng chờ đón 

từng người, Mẹ đợi chờ những bước chân mỏi 

mệt tìm về bên Mẹ để được ủi an « Thắp sáng 

cuộc đời ». 

   

  Hành trang chuẩn bị cho chuyến đi xem 

ra chu đáo lắm. Riêng hoa lòng Mẹ đợi trông 

mong bó hoa chúng con dâng Mẹ không vắng 

hương, nhạt màu. 

 

  Trời xuân Fatima trong xanh đẹp như ánh 

mắt hiền mẫu đón chờ con cái Mẹ khắp nơi tìm 

về từ Pháp, Bỉ, Mỹ, Việt Nam và Đức. Vẻ mừng 

vui ngày hội ngộ bên Mẹ dâng đầy trên từng 

ánh mắt, từng nụ cười, từng vòng tay, từng nụ 

hôn nồng ấm trao nhau. 

  Không riêng gì những con cái Mẹ mang 

dòng máu Lạc-Long, nhưng trên những nẻo 

đường tìm về chốn hội ngộ sắc màu Decolores 

đã là dấu ấn để con cái Mẹ từ muôn phương, 

không phân biệt màu da, sắc tộc nhận ra 

nhau : DECOLORES, lời chào đơn giản nhưng 

thật thân tình. Chưa từng gặp mặt, nhưng 

tình Thầy, tình Mẹ đã làm nên nhịp đập luân 

chuyển tới từng con tim. Anh chị em tôi gặp 

trên mọi nẻo đường dẫn vào trung tâm Fati-

ma, hay trên chính quảng trường đều chẳng 

thấy ai xa lạ. Họ chào tôi, ôm chầm lấy nhau 

thật thân tình, thăm hỏi như anh chị em một 

nhà. Sắc màu của con cái Mẹ, Tình bạn đã 

thấm vào từng thành viên «Gia đình» Cursillo, 

đã luân chuyển trong dòng máu nguồn mạch 

từ đường thập giá Thầy đổ ra ngày nào.  

 

  Người ta từng nói khó ai định nghĩa 

được chữ tình. Chữ tình của con cái Mẹ ở đây, 

môn đệ Phaolô không định nghĩa nhưng đã lý 

giải động lực làm nên nhịp đập của con tim 

« Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng 

tôi » ( 2 Cor. 5, 14 )… Nếu môn đệ Phaolô 

không giải thích thì thật khó hiểu tình yêu 

anh chị em từ muôn phương đã và đang dành 

cho nhau. Tình yêu vượt qua mọi dị biệt, 

ngăn cách. Tình yêu đã và đang hướng tới 

đường tình Chúa đã đi qua  « Yêu thương 

nhau như Thầy đã yêu thương anh em » (Ga. 

14, 34)  Chữ TÌNH chính vì vậy người ta thật 

có lý khi quả quyết rằng chẳng ai định nghĩa 

nổi. 

 

  Những ngày quây quần, tíu tít bên Mẹ 

mong làm Mẹ vui khi thấy chúng con dẫu 

chưa hết vụng dại, nhưng đã phần nào hiểu 

được chữ Tình từ CON yêu dấu Mẹ mang đến, 

đã biết chuyển gửi cho nhau,  đã biết  để  cho  

Nhö õng   nga ø y   qua án   quí t   b e ân   Me ï   
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tiếp : « Những ngày quấn quít bên MẸ » 

 

 

 

Tình Yêu Đức Kitô thúc bách, chứ không phải thứ 

nhịp đập của con tim nặng màu tình nhân thế, 

thứ nhịp đập co cụm chẳng hiểu được thế nào là 

cho đi, là «cởi mở, tế nhị , hy sinh, khiêm hạ, 

chấp nhận thiệt thòi… » (NTTNT # 314).   
  

 

« Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, 

Con đường nào Ngài ra pháp trường  

Mão gai nào hằn sâu trên trán 

Lạy Chúa Thánh giá nào Ngài vác trên vai… 

Đường tình đó Ngài dành cho con  » 

 

 Bài thánh ca vang lên giữa cơn mưa như 

trút nước quyện gió biển lạnh tìm về suốt 

mười bốn chặng đường Thánh Giá ; chẳng 

thiếu người ướt sẫm dưới mưa, nhưng lời 

kinh vẫn đầy đặn, tiếng hát vẫn thánh thót. 

Nếu nhìn về con đường sỏi đá dẫn tới Golgo-

ta ngày nào khi vai Thầy trĩu nặng thập giá, 

máu nhễ nhãi từ những roi đòn quất trên 

Thánh Thể chẳng chút xót thương; không có 

lời kinh mà là nguyền rủa, xỉ vả…con đã 

nhận ra, đã cảm nghiệm được lời Mẹ nhắc 

nhớ chúng con qua cơn mưa nặng hạt, gió 

lạnh đến run người, cho chúng con nhìn ra 

thế nào là « Con đường Chúa đã đi qua », 

thế nào là « Đường tình đó Ngài dành cho 

con ». Bởi vậy, có người đã gọi đó là cơn 

mưa ân sủng. 

    

    Tiếc rằng thời gian trôi không sao níu kéo 

lại. Năm ngày quấn quít bên Mẹ, sánh bước 

bên nhau tưởng như chớp mắt. Vòng tay 

nồng ấm phút gặp gỡ chẳng sao buông thả 

giờ phút giã từ. Mỗi người mỗi ngả trở về với 

hành trình từng được trao gửi :  

 

Hành trang Mẹ đã đong đầy, 

Tin yêu thắp sáng cho đời chứng nhân  

Bước chân mọi nẻo đường trần 

Con gieo tin-mến, mùa xuân giữa đời. 

 

Fatima 04/05-08/05/2017 

Trần Nguyên Bình  

 
 
 
  
 

    

 Hôm nay là ngày thứ sáu, chúng tôi tiếp tục 

cuộc hành hương « đi đàng thánh giá » lúc chín 

giờ sáng để tưởng nhớ cuộc khổ nạn của Chúa 

Kitô. Suy gẫm những chặng đường đã qua 

trong cuộc đời của mình với những chặng 

đường đau khổ Chúa phải gánh vác để hiệp 

thông và xin lỗi với Chúa về những lỗi phạm 

của mình.  

 

 Đến chặng thứ hai thì trời bắt đầu đổ mưa, 

cơn mưa càng lúc càng nặng hột ; có người 

mang dù, mang áo mưa nhưng cũng có nhiều 

anh chị không có gì che mưa. Chúng tôi đùm 

bọc, che chở chung nhau đi cho đỡ ướt nhưng 

cơn mưa vẫn tiếp tục ngày càng lớn hơn cho 

đến hết chặng thứ mười bốn. Vào nhà thờ đọc 

kinh ai cũng ướt sủng. Cha Lưu bên Đức cho 

biết cảm tưởng cơn mưa làm cha nhớ đến một 

bài hát của Phạm Duy : « Giọt mưa trên lá, 

nước mắt mẹ già, lã chã đầm đìa trên xác con 

lạnh giá… ». Cha ví nước mưa giống như nước 

mắt của Mẹ Maria tuôn xuống trên xác con của 

Mẹ, Chúa Giêsu, và trên những đứa con tội lỗi 

ở thế gian này. Cha nói : « đây là cơn mưa 

hồng ân đã đổ xuống trên thân xác và tâm hồn 

chúng ta ».  

 

 Sau khi đọc kinh cầu nguyện để được lãnh 

Ơn Toàn Xá, chúng tôi ra khỏi nhà thờ. Thật lạ, 

trời bỗng nhiên trong sáng, nắng ấm trở lại, ai 

cũng cảm nhận được niềm vui ấm áp ngày 

Phục Sinh. Như là một dấu chỉ Mẹ Maria đang 

giang tay ôm đón các con của Mẹ vào lòng. 

 

 Cám ơn Chúa và Mẹ Maria đã cho chúng 

con nhận biết được tình thương của Mẹ. 

 

(Fatima, thứ sáu 05.05.2017 * M.H. * K.2) 
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 Cuộc đời của tôi cũng như một cuộc đời bình 

thường của bao kẻ khác với những thăng trầm 

của cuộc sống. Từ lúc rời xa mái ấm gia đình, có 

quá nhiều biến cố xẩy ra trên quê cha đất tổ. Và 

rồi những biến cố đó đã dẫn đưa đến những biến 

cố khác, chúng dồn dập xảy ra, mang lại cho tôi 

những giọt nước mắt đau khổ, khiến tôi phải sống 

trong những hoàn cảnh mà tôi không mảy may 

mong đợi. 

 

 Bao hy sinh và vấp ngã trong đời vực tôi phải 

đứng dậy, thúc đẩy tôi tiến bước để hoàn thành 

những điều tôi ao ước đưọc thực hiện. Thực tế 

phũ phàng nhiều hơn tôi nghĩ, những việc tôi làm 

và nghĩ sẽ mang lại tốt đẹp cho cuộc sống và gia 

đình, lại cuốn tôi chìm vào vực sâu. Tôi cố ngoi 

người tranh đấu, không phải chỉ cho riêng tôi mà 

còn cho những kẻ trông đợi vào tôi. Bao nhiêu 

năm rồi tôi sống cho kẻ khác chẳng nghĩ đến bản 

thân mình. Tôi nhớ lời Chúa nói : « Con người 

sinh ra để phục vụ chớ không phải để được phục 

vụ ». Lạy Chuá, có phải đó là con đường Chúa 

muốn con đi ? Con không đổ thừa cho số mệnh, 

con chỉ muốn tin vào tình thương của Chúa để 

chấp nhận dễ dàng hơn những biến cố của cuộc 

đời.  
 

 Thưa Mẹ, bao nhiêu thất bại là bấy nhiêu lần 

thử thách đã làm con ngã gục, làm con lần xa 

lánh Chúa. Ngày giờ đây, con tìm con đường trở 

về với Chúa, vào khoá Cursillo để rồi dần dần 

một chân trời mới đã mở ra với con. Con hăng 

hái tham dự các buổi ultreya, học giáo lý, tham 

gia vào các công việc trợ tá, tìm hiểu Kinh Thánh, 

tìm hiểu nét đẹp của Tin Mừng, … Lạy Mẹ, xa Mẹ 

hằng nghìn cây số, nay con được diễm phúc đến 

gần bên Mẹ để Mẹ lắng nghe lời con nài xin. Khi 

xưa con không được hiểu nhiều về Mẹ nên con 

đã thờ ơ lãnh đạm với Mẹ, ngày giờ đây tại Fati-

ma, Mẹ đã làm sáng mắt con, cho con nhận thức 

được Mẹ là ai. Và giờ đây con hiểu vì sao Mẹ 

thương nhân loại, đến với nhân loại. Và con cũng 

thấu hiểu rõ tại sao người anh/em con luôn nhắc 

nhở câu « hãy tôn sùng Mẫu Tâm ».  

Hình vẽ minh họa : H.C . (K.23) 

Mẹ ơi, Mẹ có biết trên thế gian nầy, biết bao nhiêu trẻ em 

chưa biết nói đã bị tật nguyền vì bom đạn, bị cướp đi tuổi 

thơ ngây chỉ vì loài người tham vọng chiến tranh, chỉ vì 

những kẻ gây chiến tranh không nhận thức được những 

những đau khổ mà chính họ đã tạo ra cho người khác. 

Còn nữa Mẹ ạ, còn rất nhiều chuyện thương tâm mà con 

không thể nào tả hết cho Mẹ nghe những bất hạnh trên 

thế gian nầy. Lắm lúc nhìn thảm cảnh của kẻ khác, con 

chỉ biết im lặng như bị cột chặt vào trong nỗi đau của 

chính con.  

  

 Vững tâm vào Đức Tin, con xin gửi Mẹ những tâm tình 

nầy con gói ghém mang theo trong chuyến hành hương. 

Con xin dâng lên Mẹ nỗi đau của nhân loại, cầu xin Mẹ 

ban hoà bình cho thế giới, ban bình an cho tất cả các dân 

tộc và nhất là dân tộc Việt-Nam của con thoát khỏi cảnh 

nhọc nhằn. Xin cho dân Việt-Nam con thoát khỏi cảnh lầm 

than màn trời chiếu đất, cho các em nhỏ bé thơ được 

tung tăng cấp sách đến trường, cho những người già nua 

không phải làm lụng vất vả để mưu sinh. Xin cho những 

người yếu đuối, kém may mắn luôn được Mẹ gìn giữ 

trong vòng tay yêu thương che chở. Xin cho những người 

tật nguyền được phép lạ Mẹ chữa lành thể xác và đầu óc, 

xin một tình yêu sáng ngời cho những người đau khổ tìm 

lại được niêm tin vui trong sự sống. Xin cho những kẻ gây 

đau khổ nhận thức được việc họ làm. Con xin phó thác 

nơi Mẹ lời chuyển cầu dâng lên Chúa từ nhân các kinh 

nguyện, các nỗi khổ của cuộc đời. Và xin cho con như 

một khí cụ trong tình yêu và ân sủng của Chúa nhé Mẹ. 

Mẹ đã nhậm lời con nài nỉ ban cho con một hồng ân, hồng 

ân đó đã là một nụ hoa, vì một tội lỗi rất nặng mà con luôn 

phạm giờ đây đã bớt rất nhiều. Con mong rằng « nụ hồng 

ân » đó sẽ nở ra thật đẹp trong một ngày thật gần đây để 

con mãi mãi không bao giờ phạm tội đó nữa. Tạ ơn Mẹ ! 

 

 Con đã được cơ duyên đến tận Fatima diện kiến Mẹ, 

xin Mẹ ban phúc lành cho những người vì sức khoẻ hoặc 

vì một lý do nào khác không được may mắn đến với Mẹ.  
 

 
MA / VTT  * Nhân dịp hành hương tháng 5/2017   

Kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima) 
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  1.600,00 €     TỔNG CỘNG : 

ỦNG HỘ PHONG TRÀO 

Dưới đây là những chia sẻ về sự hoán cải trong cuộc sống 
ngày thứ tư của người cursillista trong Ultreya ngày 
05.05.2017 tại Hotel Santo Amaro (Fatima) dựa trên đề tài  : 
« Lời mời gọi ăn năn hối cải của Mẹ Maria và sứ mệnh phúc 
âm hóa của người cursillista (do chị Đào Kim Phượng và 
anh Vũ Ngọc Hiện trình bày).  
 
 

 

 Sau khi đi dự khóa về, tôi cảm thấy hối hận về 
những lỗi lầm của mình và quyết tâm hoán cải. Nhờ 
vào « hội nhóm » và « ultreya», tôi được bền vững 
trong đời sống mới của mình hơn hai mươi năm 
nay. Nếu không có Ơn Chúa, bản chất con người 
thật là yếu đuối dễ sa ngã như lời thánh Phaolô nói : 
« Những điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm ; 
còn những điều xấu không nên làm thì tôi lại làm ». 

 

 Tôi cám ơn Chúa vì đã được sống trong phong trào 
Cursillo. Niềm vui của tôi là được phục vụ anh chị em 
trong tình bạn chân thành. 

 

 Trong một cuộc hành hương ở Lộ Đức, khi nhìn 
thấy những người tàn tật đi chịu phép Hòa Giải, tôi 
rất cảm xúc .Từ đó, tôi lấy hình ảnh này làm một bài 
học, một tấm gương thúc đẩy tôi đổi mới, quyết tâm 
dấn thân giúp đỡ những người trẻ tàn tật. 

 

 Vợ chồng tôi làm việc trong Hội đồng mục vụ ở giáo 
xứ, rất khó mà hoán cải vì có nhiều vấn đề xung đột. 
Để giải quyết vấn đề, anh chị có sáng kiến đốt nến 
trên bàn thờ, cầu nguyện với Đức Mẹ mỗi ngày. Từ 
từ anh chị cảm thấy thông cảm, yêu mến những 
người làm việc chung với mình hơn. Dần dần không 
còn chán nản nữa. 

 

 Sau khi dự Khóa Cursillo về, cơm áo, gạo tiền đối 
với tôi không còn quan trọng nữa. Tôi quyết tâm 
thay đổi con người cũ của mình bằng những việc 
làm nhỏ như tranh dành rửa chén với vợ, dành thời 
giờ cho Chúa trong việc cầu nguyện, phục vụ anh 
chị em. 

 

 Niềm đam mê của tôi là Phong Trào Cursillo và Linh 
Thao. Từ Pháp về sống ở VN, tôi vẫn tiếp tục sinh 
hoạt trong PT Cursillo. Tình cờ trong một khóa hội 
thảo bên Pháp, gặp lại một người mà tôi đã có hận 
thù trong nhiều năm không sao quên được. Bối rối, 
không biết xử sự làm sao cho đúng ý Chúa. Tôi đã 
vào cầu nguyện hằng giờ trước Thánh Thể. Nhờ Ơn 
Chúa giúp, tôi đã chiến thắng, giải tỏa được hận thù 
trong lòng để đi đến tiếp đón và giúp đỡ người ấy. 

 

 Mục đích của hoán cải không phải là một lần mà là 
nhiều lần trong suốt cuộc đời mình. Đời sống đạo 
của tôi dựa vào ba điểm chính là : Sùng đạo, Học 
đạo và Hành đạo. 

 

 Càng tìm hiểu, học hỏi Lời Chúa bao nhiêu, tôi càng 
thấy mình còn thiếu sót, sai lầm bấy nhiêu. Cho nên 
lúc nào tôi cũng ước ao hoán cải, sửa đổi cuộc sống 
để làm đẹp lòng Chúa hơn. 

C. Bùi Thị Ninh 20,00 € 

C. Nông Thi Khuê 30,00 € 

C. Nguyễn Thị Lệ Xuân 50,00 € 

AC Dương Tôn Bảo 100,00 € 

C. Dương Ngọc Nữ 125,00 € 

C. Dương Ngọc Sáng 30,00 € 

A. Nguyễn Văn Nhĩ 50,00 € 

A.Uông Văn Hóa 20,00 € 

A. Phạm Văn Soạn 20,00 € 

C. Lê Thị Hồng Thúy 50,00 € 

Cha Pierre Nguyễn Trọng Quý 50,00 € 

C. Maria Thérèse Nguyễn 25,00 € 

Liên Nhóm Đức 1 000,00 € 

Bán bảng da 30,00 € 


