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Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Cursillo được biết tới như một PT "tông đồ giáo dân". Qua Khóa Ba Ngày và 

Trường Huấn Luyện, chúng ta đã hiểu rõ sứ vụ Thầy Chí Thánh giao cho chúng 

ta trong lễ Clausura, khi Cha Linh Hướng đặt trong tay chúng ta tờ “Sự Vụ 

Lệnh”. Nghi thức phụng vụ này, có thể lúc đó chúng ta chưa ý thức được tầm 

vóc trọng đại của sự việc. Thật vậy, hình ảnh này đâu khác gì hình ảnh Thầy 

Chí Thánh của chúng ta đang sai phái các thánh Tông Đồ trước khi Người về 

với Cha Người trên Trời : " Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh 

em " (Ga 20, 21). Thầy sai chúng ta đi đâu ? "Anh em hãy đi khắp tứ phương 

thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo " (Mc 16, 15), để " muôn dân 

trở thành môn đệ " (Mt 28, 19). Loan báo Tin Mừng bằng cách nào ? " Anh em 

hãy là chứng nhân của Thầy […] cho đến tận cùng trái đất " (Cv 1,8). Công 

việc có vẻ đơn giản, nhưng rất khó khăn cả về mặt chủ quan lẫn khách quan. 

Khó khăn chủ quan là mình phải biết rõ về Thầy Chí Thánh của mình thì mới 

làm chứng một cách chính xác được. Khó khăn khách quan thì như chính Chúa 

Kitô đã phán với các tông đồ rằng : " Này Thầy sai anh em như chiên con vào 

giữa bầy sói " (Lc 10,3) và " Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét 

" (Lc 21, 17. Làm chứng cho Thầy là làm gì ? Là " loan báo Tin Mừng ". Đây là 

sứ vụ hàng đầu và cũng là bản chất của Giáo Hội (Công Đồng Vatican II, Sắc 

Lệnh Ad gentes, số 4;16). Thánh Phaolô là Thánh Bổn Mạng của PT Cursillo 

đã viết trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô : " Khốn thân tôi, nếu tôi không 

loan báo Tin Mừng " (1Cr 9, 16). 

Là tông đồ giáo dân, người cursillistas cũng phải quán triệt những điều Thầy 

Chí Thánh phán dạy các môn đệ của Người và luôn luôn trung thành với sứ vụ 

làm chứng nhân đi loan báo Tin Mừng. Khóa Ba Ngày đã hướng dẫn chúng ta 

những kỹ thuật và phương pháp để chu toàn sứ vụ được giao phó. Phương cách 

đơn sơ nhất để làm chứng cho Đức Kitô, và loan truyền tin mừng của Người, là 

lối sống đạo đức thật sự, theo đúng những gì Thầy chúng ta đã truyền dạy. 

‘Tâm phục’ trước khi ‘thuyết phục’ thì mới có thể ‘đưa Thiên Chúa tới với tha 

nhân và đem tha nhân về với Thiên Chúa’. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì nơi đây 

chúng ta có sự an toàn để thi hành sứ vụ làm chứng và loan báo Tin Mừng. Ở 

nhiều nơi khác, kể cả trên quê hương chúng ta, sự bách hại công khai hay âm 

thầm vẫn luôn tiếp diễn từ hơn 2000 năm nay. Trong 13 vị Tông Đồ được Chúa 

Kitô kêu gọi, chỉ có một mình thánh Gioan là được chết già, 12 vị còn lại, kể cả 

thánh Phaolô, cũng đã được diễm phúc tử đạo. ĐTC Phanxicô đã nói đến những 

thánh tử đạo của thời nay. So với các đấng đã phải lấy máu mình để làm chứng 

cho Chúa Kitô, thì những hy sinh chút ít về thời gian, về tài chánh để thi hành 

sứ vụ thì thật chưa phải cái gì to tát. 

Bước vào những tháng hè, mong rằng Quý Anh Chị trong lúc nghỉ ngơi, du 

ngoạn, đừng quên mình có sứ vụ làm chứng cho Thầy Chí Thánh và loan báo 

Tin Mừng của Người cho tha nhân. Ước mong tha nhân nhìn thấy qua Quý Anh 

Chị dung nhan Chúa Giêsu, Đấng đã chịu chết trên cây thập giá để cứu độ toàn 

thể loài người và ngày thứ ba, Người đã sống lại vinh hiển.  

Văn Phòng Điều Hành 
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  Theo Thánh Phaolô, chúng ta bắt đầu 

sống ơn hiệp thông ngay từ khi chúng ta 

lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, mà trước tiên là 

chúng ta được thanh tẩy khỏi tội lỗi. Thánh 

Phaolô dùng những cụm từ  mạnh để chỉ sự 

thanh tẩy này: ‘chết với  tội lỗi’, ‘dìm vào 

nước thanh tẩy’ hay  ‘cởi bỏ con người cũ’, 

‘dứt  khoát với tội lỗi’, ‘huỷ diệt con người 

cũ’, ‘dìm vào cái chết của Chúa Giêsu’ và 

‘cùng mai táng với Ngài’  (xRm 6,1-6). Từ 

những tác động thanh tẩy mạnh mẽ như 

vậy, Bí Tích Rửa Tội làm cho chúng ta hiệp 

thông với cái chết hồng phúc và với sự sống 

lại vinh quang của Chúa Giêsu. Nghĩa là hiệp 

thông trọn vẹn với Ngài, và nhờ Ngài chúng 

ta hiệp thông với Thiên Chúa Cha (Rm 6,11).  

 

 Mẫu hình thông hiệp với Thiên Chúa Cha 

của người Kitô hữu là chính Chúa Giêsu. 

Thánh Phaolô đã nắm vững kinh nghiệm 

thiêng liêng này, nên ngài bảo chúng ta ‘hãy 

bắt chước ngài như ngài đã bắt chước Chúa 

Kitô ‘ (1Cr 11,1). Bắt chước Chúa Kitô để 

sống hiệp thông cụ thể và vững bền với 

chính Ngài, với Giáo Hội và với tha nhân. 

‘Hiệp thông là tột đỉnh và thẩm sâu của sự 

hiệp nhất (Đức Benoit XVI).    

 

 Người Kitô hữu phải hiệp thông với Chúa 

Kitô và Giáo Hội bởi vì Chúa Kitô là Đầu và 

Giáo Hội là Nhiệm Thể, còn chúng ta là các 

chi thể. Chi thể không thể sống và hoạt 

động nếu không kết hợp chặt chẽ với đầu và 

thân thể. Hiệp thông biểu dương sức mạnh 

sự kết hợp (Ep 1,22; Cl 2,19).  

Một cách nào đó, thánh Phaolô nhắc lại cho 

chúng ta giáo huấn của Chúa Giêsu trong 

Tin Mừng Thánh Gioan : ‘Thày là cây nho 

thật, chúng con là những cành nho. Cành 

phải gắn liền vào thân nho mới sống được 

và mỏi mong trổ sinh hoa quả (Ga 15,1-8). 

 

 Càng hiệp thông với Chúa Giêsu và Giáo 

Hội, với Đầu và Nhiệm Thể,  chúng ta là các 

chi thể, các cành nho, càng sống hiệp 

thông với nhau, để phát triển và trổ sinh 

hoa trái. Hiệp thông sinh sức sống, hiệp 

thông đơm hoa trổ trái. Theo thánh Phaolô, 

hoa trái là của hiệp thông thật dồi dào: 

1. Nhờ hiệp thông, chúng ta biết nhìn nhận 

giá trị của nhau, không phân bì, ganh tị, 

nhưng thấy tất cả thuộc về một đầu và 

một nhiệm thể (1Cr 11,14-17), là đồng 

hương với các thánh, với mọi phần tử 

trong Giáo Hội (Ep 2,19).Vì thế, không 

vênh vang, không tự đắc,  không tìm tư 

lợi … (1Cr 13, 4-5). 

2. Nhờ hiệp thông, mỗi người nhận ra chỗ 

đứng và sứ mệnh của mình, nhất là tinh 

thần và trách nhiệm liên 

đới với các chi thể khác 

trong nhiệm thể, trong 

Giáo Hội (1Cr 12,18-26). 

Mỗi người sống thành 

thật với nhau, không giả 

hình giả bộ, coi trọng 

người khác, không trễ nãi, 

nhưng chuyên cần sứ 

mệnh được giao phó  

(Rm 12,9-11).                                                                              

SỐNG SỐNG SỐNG HIỆP THÔNGHIỆP THÔNGHIỆP THÔNG   
   THEO THÁNH PHAOLÔTHEO THÁNH PHAOLÔTHEO THÁNH PHAOLÔ   

Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh, linh hướng PT  
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Chúa Thăng ThiênChúa Thăng ThiênChúa Thăng Thiên   
 

Hôm qua Con Chúa về trời, 

Dọn đường mở cửa đón mời môn sinh.  

Ai yêu Con Chúa tận tình, 

Hết tâm, hết trí, hết tình, mới mong.  
 

Đến ngày luận phạt thưởng công,  

Ai người yêu mến mới mong  được vào. 

Thiên đàng ở chốn trời cao, 

Có thần thiên-quốc đứng chào hai bên. 
 

Ai vào đều được hoan nghênh, 

Triều thần Thiên Quốc ca hoan vui mừng.  

Những người đã có lòng nhân, 

Sống đời dương thế tinh thần thẳng ngay.  
 

Yêu thương bố thí hằng ngày,  

Tinh thần bác ái tỏa bày mẫu gương. 

Sống đời Chứng Tá tỏ tường,  

Chứng minh Chúa Cả tình thương muôn  đời. 
 

Những người không biết yêu thương,  

Hỏa bùng đã có dành phần thưởng cho.  

Ai người còn sống quanh co, 

Phải mau hoán cải chuyển cơ phận mình.  
 

Nếu còn sống cảnh linh-đinh, 

Thì rồi sẽ chịu cực hình chẳng sai !  

 

(NVS) 

 

tiếp theo “ Sống Hiệp Thông...”  
 

 

3. Nhờ hiệp thông chúng ta sẽ thực thi 

bác ái : trọng sự thật, vui với người 

vui, khóc với người khóc … Xin đọc 

‘Bài Ca Bác Ái’ (1Cr 1-13). Không cấu 

xé nhau, không tiêu diệt lẫn nhau, 

nhưng quan tâm phục vụ nhau (Gl 

5,13-15). 

4. Nhờ hiệp thông chúng ta mạnh dạn 

làm chứng cho Tin Mừng như các 

Tông Đồ (Cv 2,22). Chính thánh 

Phaolô mời gọi chúng ta ‘phải tâm 

đầu ý hợp làm chứng cho Đấng đã 

chết và sống lại (Cv 22,15). Hiệp 

thông gây sức mạnh, đó là kinh 

nghiệm sống của các cộng đoàn tiên 

khởi (Cv 5,32-34). 

 

 Nhờ hiệp thông chúng ta sẽ làm cho 

Phong trào và Giáo Xứ sống sự hiệp thông 

của Chúa Ba Ngôi. Chính Thánh Phaolô 

mời gọi chúng ta ‘hãy sống hiệp thông với 

Đức Kitô, con yêu quý của Người (1Cr 1,9) 

là nguồn ơn sủng. Từ đó, chúng ta sẽ 

được hiệp thông với Chúa Cha nguồn tình 

yêu, và với Chúa Thánh Thần ơn thông 

hiệp (2Cr 13,13). Đây là chót đỉnh của sự 

hiệp thông. 

 

 Là Cursillistas, chúng ta hãy xin với 

thánh Phaolô cho chúng ta tích cực sống 

tinh thần hiệp thông là chiều cao chiều 

rộng và chiều sâu của châm ngôn phong 

trào ‘một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm 

lấy anh em’. /.   
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  Tôi nhận được ơn Bình An trong chuyến hành 

hương Fatima. Tận mắt chứng kiến hằng trăm 

ngàn người tiến về vùng đất MẸ đã hiện ra cách 

đây 100 năm, khác màu da, khác tiếng nói, 

nhưng cùng chung một Niềm Tin, một chí 

hướng. 

 

 Cơn mưa lúc chúng tôi đi chặng Đàng Thánh 

Giá làm cho vài chị bị cảm, ho. Tôi tình cờ tìm 

được cây thuốc trên đường đi du ngoạn, chia 

cho vài anh chị uống, và qua hôm sau họ đỡ 

bệnh. Tôi thấy vui vì có dịp chăm sóc những 

người bạn của mình, chia sớt những điều nhỏ 

nhặt nhất. 

 

 Buổi tối cuối cùng ở lại Fatima, khi đứng lại 

chào kiệu Đức Mẹ đi qua, bỗng nhiên tôi không 

còn thấy cảnh vật, con người bao quanh, vì ánh 

mắt của tôi bị cuốn hút bởi bờ lưng của MẸ 

đứng chênh vênh trên kiệu. Rồi MẸ đi xa dần, 

xa dần, sao tôi thấy MẸ cô đơn quá, có phải vì 

con cái của MẸ hoán cải chưa đủ, cầu nguyện 

chưa đủ ? Trở về nhà tôi càng thấy thương MẸ 

hơn, và tôi nhủ lòng phải sốt sắng sống theo lời 

MẸ dạy. 

 

 Sống những ngày hành hương ở Fatima, tôi cảm 

nhận mình có ý thức hoán cải trong ngày-thứ-tư 

nhưng vẫn thường xuyên vấp phạm, phạm tội. 

Có khi cầu nguyện sốt sắng đó rồi quay lại phê 

bình người khác ! Tôi phải dốc lòng sửa đổi 

mình. 

 

 Trước đây tôi không siêng năng lần chuỗi, mặc 

dù tôi có lòng ao ước. Sau ba kinh là đầu óc tôi 

nghĩ ngợi lan man, lo ra, chia trí.  Từ Fatima trở 

về, tôi quyết tâm ‘cầm lòng cầm trí ‘ lúc lần 

chuỗi Mân Côi, suy niệm từng mầu nhiệm. Với 

Ơn của MẸ Fatima, tôi dần dần sốt sắng hơn, 

tăng số kinh đọc được nhiều hơn. 

(xem tiếp trang 6) 

 

 Sau khi nghe rollo “Hoán Cải “, tôi hiểu rõ hơn, 

hoán cải không bao giờ là quá trễ. Tôi bắt đầu 

siêng năng xét mình mỗi ngày … 

 

 Tôi ý thức được, lúc dọn mình xưng tội không 

phải là những giây phút sầu khổ, nhưng chính là 

khi tôi nhận Ơn Chúa ban, nhận ánh sáng Tình 

Chúa để tôi thực sự biết hoán cải. Từ lúc đó, tôi 

cố gắng sống tốt lành hơn… 

 

 Trước đây, tôi hay xét đoán người khác vì bề 

ngoài của họ mà không hiểu có khi người đó rơi 

vào hoàn cảnh “ tình ngay lý gian ”… Xét đoán 

‘sự việc’ ít làm cho mình phạm tội hơn là xét 

đoán ‘con người’. 

 

 Để có thể hoán cải, tôi cần để Chúa ngự vào tâm 

hồn trong cuộc sống hàng ngày ; nếu không, làm 

sao tôi nhận ra được tội của mình ? Tôi phải can 

đảm xét mình một cách chín chắn hơn. 

 

 Tôi thật là hạnh phúc sau chuyến hành hương 

Fatima với PT Cursillo. Tôi đã học hỏi được 

nhiều, nhất là tôi có quyết tâm sống thế nào để 

đừng gây giông bão cho nhau. 

 

 Đề tài hoán cải đối với tôi thật là “ thấm-thiết “. 

Vì đó là điều tối cần thiết. Tôi tự nhủ, làm sao 

để ý thức về sự cần thiết phải hoán cải thấm sâu 

vào con người cursillista chúng ta. Thiên Chúa 

là Đấng trọn tốt trọn lành, trong khi chúng ta ai 

cũng có tội, nặng-nhẹ tùy theo. Tội nhẹ thì cũng 

là một vết nhơ rồi. Nếu không liên tục hoán cải 

thì không nhận được Ơn Cứu Độ.  

 

 Trước ngày đi Fatima, em gái của tôi phải vào  

cấp cứu, chuyển từ bệnh viện vùng ngoại ô đến 

một bệnh viện lớn ở Paris.  Ở Fatima tôi được tin 

bệnh của em khá nặng. Mặc dầu lo âu, tôi luôn 

vững lòng tin cầu nguyện với MẸ, và em tôi dần 

dần lành bệnh. 

Ghi lại những tâm tình chia sẻ về các ơn đặc biệt mà các cursillistas đã nhận được từ chuyến hành hương tại Fatima   

(trong Trường Huấn Luyện và ĐH Ultreya tháng 05 vừa qua) . 
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  « De Colores !  De Colores »  

… Đó là những lờ i  chào thân thương của 

ngườ i  cursil l istas khi   gặp nhau tạ i  Fati-

ma.  Từ  năm châu cùng t iến đến Fatima, 

chúng tôi  không hiểu biết  ngôn ngữ  của 

nhau,  nhưng qua lờ i  chào « De Colores  » 

là ai  ai  cũng hiểu mình thuộc về  mộ t  

phong trào,  «  Phong Trào Cursil lo  ». 

Phong Trào này có một  chí  hướng,  một  

châm ngôn :  « Một  tay nắm Chúa, một  

tay nắm anh em », nên khi gặp nhau,  

đâu có cần nhiều ngôn từ  mà vẫn hiểu 

nhau.  «  De Colores  » như  một  mố i  dây 

thần thiêng nố i  chúng ta  lạ i  thật  gần gũi,  

ấm áp,  phát xuất  từ  một  niềm vui khôn 

tả ,  một  niềm vui l inh thiêng,  vì  nó có đ ủ  

mầu sắc :  t ình bạn, t ình ngườ i ,  t ình yêu 

thương,  vì  tất  cả  cursil l istas trên năm 

châu,  chúng ta ch ỉ  có một  Thầy Chí 

Thánh là Đức Giêsu,  là Thiên Chúa,  

Ngườ i  đã nố i  kết  chúng ta  lạ i  và  ban cho 

chúng ta biết  bao nhiêu hồng ân,  như  

muôn ngàn hạt  mưa rơ i  xuống con đường 

ngày-thứ-tư  của mỗ i  ngườ i .   

 

 Đoàn hành hương của PT Cursil lo  đã 

lãnh nhận cơn Mưa Hồng Ân này trên 

Đường Thánh Giá theo vết  chân Thầy Chí 

Thánh hôm thứ  sáu 05/05/2017 :  

« Hồng ân Chúa như  mưa, như  mưa, rơ i  

xuống đờ i  con miên man miên man, 

nâng đỡ  t ình con trong tay trong tay,  

vòng tay thương mến. Đờ i  có Chúa,  êm 

trôi,  êm trôi.  Chúa dắt  dìu con luôn luôn 

không ngơ i .  Có Chúa cùng đi con không 

đơn côi.  Ôi t ình tuyệt  vờ i  »  (thánh ca 

« Bao la Tình Chúa »).   

 

 Tuy chúng tôi  không tr ực t iếp có mặt  

trong Ultreya Quốc Tế ,  chúng tôi  đã 

tham dự  bằng sự  hiệp thông.  Chúng tôi 

đã có một  buổ i  Ultreya riêng,  bằng t iếng 

việt  giúp mọ i  ngườ i  hiểu, và cảm nghiệm 

được sự  quan trọng của Ultreya là «  Tiến 

Lên".  Ch ị  KP,  một  cursil l ista,  đã trình 

bày rollo « Hoán Cả i  theo t inh thần 

Phúc Âm », đó là một  trong Ba Mệnh 

Lệnh mà Đức Mẹ  Fatima trao cho ba em 

chăn chiên -  Lucia Phanxicô và Jacin-

tha :   

 1)  Cả i  thiện đờ i  sống  

 2) Lần hạt  mân côi   

 3) Tôn sùng trái  t im Mẹ  

 
« Hoán cải  đời  sống theo tinh thần 
Phúc Âm » 
 
 Chúng ta là những con ngườ i  được 

Chúa dựng nên,  Ngườ i  lạ i  cho chúng ta 

sự  tự  do chọn lựa cách sống của mình. 

Nếu chúng ta muốn sống theo Lờ i  Chúa, 

chúng ta phả i  hoán cả i  tâm hồn, sám hố i  

qua bí  t ích Hoà Giả i ,  chọn cách sống 

« tái  s inh để  trở  thành con ngườ i  mớ i  », 

« sinh ra bở i  nước và Thần Khí  » (Lc.3,5

- cuộc đố i  thoạ i  giữa Chúa Giêsu và ông 

Ni-cô-đê-mô).  Để  trở  nên như  trẻ  thơ  :  

chân thật  vớ i  một  tâm hồn bé nhỏ ,  đơn 

sơ ,  đặt  hết  niềm tin vào t ình yêu Thiên 

Chúa,  phó thác và trông cậy vào Chúa. 

Ước ao hoán cả i ,  chúng ta nên có phút 

hồ i  tâm mỗ i  tố i ,  xem lạ i  cuốn phim đờ i  

mình của ngày đã qua.  Một  phút hướng 

lên Chúa xin thứ  tha những lỗ i  lầm, rồ i  

tạ  ơn về  mọ i  hồng ân đã nhận được.  Mỗ i  

Ultreya nhắc nhở  chúng ta phả i  "TIẾN 

LÊN".  Cũng nhờ  những Ultreya mà 

chúng ta không ngừng "tiến lên,"  dù là  

vớ i  những bước rất  khiêm tốn, nhưng 

không dậm chân tạ i  chỗ .       
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256. Sống đạo không phải chỉ để mưu tìm ơn cứu rỗi cho riêng mình. Sống đạo là hiệp nhất với 

toàn thể dân Chúa trên khắp thế giới, hiệp nhất với đầu là Đức Kitô, và đại diện cho Ngài là Đức 

Giáo Hoàng, để tiếp tục sự chết và sự phục sinh giải phóng nhân loại. Ở ngoài sự thông hiệp ấy, 

như cành nho đã lìa cây, chỉ còn là «công giáo» trong «hồ sơ lý lịch».  

270. Hội thánh của giới trẻ, Hội thánh của giới già, Hội thánh của trí thức, Hội thánh của lao 

động, Hội thánh của người nghèo, Hội thánh của người giàu, Hội thánh của da vàng, Hội thánh 

của da đen, Hội thánh của phụ nữ, Hội thánh của nam giới, Hội thánh của tất cả, Hội thánh chấp 

nhận tất cả, Hội thánh không kỳ thị ai. Kỳ thị và chia rẽ không có chỗ trong Hội Thánh.                      

ĐƯỜNG HY VỌNG * Đấng Đáng Kính  P.X. Nguyễn Văn Thuận  

(tiếp theo bài  “ DE COLORES ”) 

 

  Đ ư ợ c  m a y  m ắ n  h i ệ n  d i ệ n  t r o n g  

t h á n h  l ễ  b ế  m ạ c  U t r e y a  Q u ố c  T ế ,  t ô i  

t h ấ y  l ò n g  t h ậ t  p h ấ n  k h ở i  v ì  đ ư ợ c  

n h ì n  t h ấ y  b i ế t  b a o  l à  c u r s i l l i s t a s ,  

h à n g  n g à n  n g ư ờ i ,  t ừ  g i á m  m ụ c ,  l i n h  

m ụ c ,  t u  s ĩ  n a m  n ữ  t r ê n  t o à n  t h ế  g i ớ i  

l ú c  ấ y  đ ã  h i ệ p  t h ô n g ,  n ố i  k ế t  n h ữ n g  

t r á i  t i m  đ a n g  n ồ n g  c h á y  t ì n h  b ạ n ,  

t ì n h  n g ư ờ i ,  t ì n h  y ê u  t h ư ơ n g  t r ư ớ c  

n h a n  T h ầ y  C h í  T h á n h  ( c h ắ c  c h ắ n  

N g à i  đ ã  v u i  l ắ m  ! ) .  V à  t ấ t  c ả  d â n g  

l ê n  N g à i  n h ữ n g  l ờ i  c a  t i ế n g  h á t ,  

n h ữ n g  c ủ a  l ễ  l i n h  t h i ê n g ,  n h ữ n g  l ờ i  

c ầ u  t h ắ m  t h i ế t  r i ê n g  t ư  c ủ a  m ỗ i  c u r -

s i l l i s t a .  

 

 T h á n h  L ễ  k ế t  t h ú c ,  t i ế n g  c h à o  r ầ m  

r ộ  «  D e  C o l o r e s ,  D e  C o l o r e s  »  v a n g  

v ọ n g  n h ư  k h ô n g  b a o  g i ờ  n g ừ n g …  

S a u  n h ữ n g  n g à y  Đ H ,  m ọ i  n g ư ờ i  r a  đ i  

v ớ i  s ứ  v ụ  «  V à  c o n  t r ô n g  c ậ y  v à o  

Ơ n  T h á n h  C h ú a  » .  C h ú n g  t a  c ù n g  t ạ  

ơ n  C h ú a  v ề  n h ữ n g  ơ n  đ ặ c  b i ệ t  ấ y  

m à  m ỗ i  n g ư ờ i  c h ú n g  t a ,  đ ã ,  đ a n g  v à  

c ò n  n h ậ n  đ ư ợ c  m ỗ i  n g à y .  X i n  T h ầ y  

C h í  T h á n h  g i ú p  c h ú n g  c o n ,  n h ữ n g  

n g ư ờ i  K i t ô  h ữ u - c u r s i l l i s t a  t r ư ở n g  

t h à n h ,  l u ô n  g h i  n h ớ  v à  s ố n g  t i n h  

t h ầ n  :  «  M ộ t  t a y  n ắ m  C h ú a ,  m ộ t  t a y  

n ắ m  a n h  e m  » .  D E  C O L O R E S .  

                NPA*K.6  

(tiếp theo bài   “ ƠN FATIMA”) 
 

Tóm tắt đúc kết của Đức Ông Giuse Mai Đức Vinh sau 

Ultreya tháng 05/2017 : 

Ba mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima bổ túc cho nhau, là 

con đường giúp chúng ta thăng tiến Đức Tin, trở nên 

những người Kitô hữu thật sự trưởng thành. Đối với 

riêng bản thân tôi, lần hạt thì dễ hơn là suy niệm về 

Kinh Mân Côi. Ngoài việc đọc sách thiêng liêng, tìm 

hiểu ý nghĩa, ba mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima phải 

được ‘sống’ nhiều hơn. Mẹ nói về thế chiến thứ I và II, 

về chế độ CS, về việc dâng nước Nga cho Mẹ. Chiến 

tranh đã qua đi, CS dần dần tan rã, chỉ còn ở một ít quốc 

gia. Vậy ba mệnh lệnh của Đức Mẹ Fatima còn cần thiết 

nữa không ? Từ sự sáng chế vũ khí nguy hiểm dẫn đến 

chiến tranh tàn khốc, con người sợ chiến tranh nên cố 

gắng không gây chiến tranh. Về chính trị, tinh thần bình 

đẳng, liên đới, bác ái nhiều hơn. Ba mệnh lệnh của Đức 

Mẹ Fatima vẫn còn giá trị và vẫn cần thiết. Chiến tranh 

ở Trung Đông chưa chấm dứt. Chiến tranh giữa Đức Tin 

và Khoa  Học luôn tiếp diễn. Trong xã hội, vẫn còn 

những hình thức bất công, chèn ép trong lao động. Về 

đời sống gia đình, các giá trị luân lý ngày càng sa sút. 

Kể cả những sa sút trong Giáo Hội. Chúng ta, các Kitô 

hữu-cursillista là những thành phần của xã hội và GH. 

Trong các môi trường của xã hội, mỗi người phải là tia 

sáng để dọi chiếu vào thế giới. Cho dù chúng ta là một 

con số nhỏ. Hiện tại, số người tuyên bố mình là Kitô 

hữu còn kha khá, nhưng số người thật sự « sống đạo » 

rất hiếm. Chúng ta chọn thánh Phaolô là quan thầy, 

chúng ta noi gương ngài là người binh sĩ của Đức Kitô, 

là sứ giả của Tin Mừng. Nhờ tinh thần thống hối liên lỉ, 

và lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria. Nói 

tóm lại, người cursillista luôn phải cố gắng trong cuộc 

sống riêng, trong gia đình, xã hội, PT, phải là người 

Sống và Làm Chứng về ba mệnh lệnh của Đức Mẹ 

Fatima.  (NC)                                                               
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 Thân chào quý anh chị cursillistas đến tham dự 
Đại Hội Thế Giới tại đây dưới chân Đức Mẹ là nơi 
mà Mẹ đã mang sứ điệp của Chúa Giêsu đến cho 
chúng ta. 

 Tôi là Rocio Ramirez Munera, người Colombia, là 
luật sư và là cursillista trong 28 năm. Nhờ ơn sủng 
của Thiên Chúa tôi giữ được sự kiên trì trong kinh 
nghiệm về đức tin, trong tình yêu của Thiên Chúa 
mà tôi tìm thấy trong Cursillo, trong các sinh hoạt 
liên tục của Phong trào giáo phận Pereia, Colombia, 
tại quê hương tôi và trên thế giới. Nơi nào có sinh 
hoạt của Phong trào, nơi đó tôi có thể đến tham dự, 
tạ ơn Chúa.  

 Tôi cảm tạ Chúa vì cho tôi cơ hội đến đây chia sẻ 
với quý thân hữu, những người tôi quen biết và 
những người chưa quen biết, nhưng chúng ta cùng 
sống trong một đức tin, đức cậy và đức mến Chúa 
Giêsu. Tôi cảm tạ Chúa nhân lành và hay thương 
xót đã cho tôi đến đây để cảm nhận được lòng Chúa 
thương yêu, tình bằng hữu đã hiệp nhất chúng ta 
qua bao thử thách của đức tin mà chúng ta đang 
sống trong các Khóa học về Kitô giáo. 

 Chúa Giêsu đã tạo nên tình bạn thân thiết với các 
Tông Đồ bởi vì tình bằng hữu được xây dựng trên 
lòng tín nhiệm hỗ tương. Chúa tin tưởng vào các 
Tông đồ của Chúa và tuyển chọn họ. Các Tông đồ 
tin tưởng vào Chúa và họ chấp nhận lời mời gọi của 
Chúa qua những thời khắc khác nhau của mỗi người 
trong cuộc đời của họ. Họ vinh hạnh đáp trả lời mời 
gọi của Chúa và theo chân Chúa với sự tin tưởng 
trọn vẹn về sứ mệnh mà Chúa giao phó là sứ mệnh 
quan trọng, siêu việt và có tính cách quyết định cho 
đời sống của họ, nhờ đó các Tông Đồ đã đền đáp 
ơn tri ngộ mà Chúa đã ban cho họ. Có sự tín nhiệm 
hỗ tương giữa Chúa và các Tông Đồ, mặc dù trong 
những giờ phút cuối các Tông đồ xa Chúa vì sự yếu 
đuối của họ, nhưng tình bằng hữu cũng đã kéo dài 
suốt ba năm với lòng tin tưởng nhau trọn vẹn.  

 Bài chia sẻ mà chúng ta vừa nghe anh Juan trình 
bày, người mà tôi đã nhiều lần chia sẻ trong suốt 
bốn năm phục vụ, khi anh Juan là Chủ tịch Tổ Chức 
Cursillo Thế Giới, OMCC, và tôi thuộc nhóm Châu 
Mỹ La Tinh, GLCC, đó là một minh chứng của tình 
bằng hữu, như đã nói, rất cần thiết để hướng chúng 
ta đến sự tín nhiệm, và sự tín nhiệm là điều kiện ắt 
có của tình bằng hữu. Tình bạn chân thật giữa hai 
hay nhiều người được triển nở trên căn bản của sự 
tín nhiệm.  

 Nhờ những trải nghiệm chung sống và tin tưởng 
nhau như vậy mà sự truyền bá sứ điệp Phúc Âm 
được lan rộng từ Galilê đến năm châu bốn bể. Sự 
kiện này đã nói lên được làm thế nào các Tông đồ đi 
rao giảng Tin Mừng đến những miền xa đất lạ, hiểu 
những người không hề biết Chúa, những người chưa 
hề nghe nói về Chúa, những người mù lòa không 
thấy ánh sáng của chân lý cao cả 

 Ba khía cạnh trong bài chia sẻ như chúng ta đã 
nghe khiến cho chúng ta suy tư về giá trị của tình 
bằng hữu và về giá trị của lòng tín nhiệm, vì với tư 
cách là con người, đã chịu phép rửa tội và là Cursillis-
ta, chúng ta phải sống đời sống người Kitô hữu đích 
thực. Đó là sự cam kết có tính cách luân lý đối với 
bản thân của chúng ta để nhìn thấy được phẩm hạnh 
và thái độ của chúng ta, chúng ta sống với những giá 
trị như vậy, không những chỉ với tư cách là nhân thế 
mà còn là những Kitô hữu đích thực, những người 
sống theo tinh thần Phúc Âm. Đó là công tác, là sứ 
mệnh của chúng ta.  

 Cursillo, như tôi thường nói, đã thay đổi đời tôi. 
Thay đổi một cách toàn vẹn, tôi từ giã tất cả những gì 
cần xa lìa và tôi thoát khỏi những gì thường nghe về 
Chúa và Phúc Âm. Tôi từ giã tình bạn mà tôi tin 
tưởng đã mang lại hạnh phúc cho tôi nhưng thật sự 
đã làm cho tôi xa lìa tình yêu của Thiên Chúa và 
chương trình cứu độ mà Chúa đã ban cho tôi. Nhiều 
người bạn nghĩ họ là bạn của tôi và chia sẻ đời sống 
với tôi, tôi xa họ ngay ngày hôm sau để sống đời 
sống Cursillo, sống hết lòng. Và tôi bắt đầu sống tình 
bạn theo tinh thần các Khóa Cursillo đã trên 28 năm 
nay. Cursillo đã trao cho tôi nhiều và rất nhiều điều 
hơn tôi mong ước : Những người bạn chân tình, 
những người đồng hành thân hữu thực sự. Những 
người anh em đích thực, không cùng chung huyết 
thống, nhưng cùng chung lý tưởng tông đồ, cùng một 
trái tim, một niềm xác tín, sống và phục vụ Vương 
Quốc Chúa như những gì chúng ta đã cam kết khi 
được nhận lãnh phép rửa tội.  

 Để kết luận bài chia sẻ ngắn ngủi này, tôi muốn 
chia sẻ với quý anh chị kinh nghiệm của tôi về Phong 
trào Cursillo trong 28 năm qua đã giúp tôi trở nên con 
người trọn vẹn, sống đúng tình bằng hữu với các cur-
sillista, đồng hành trong đức tin với những cursillista 
thâm niên nhất, những cursillista ít thâm niên hơn và 
những cursillista mới gia nhập Phong trào.  

 Thật là một kho tàng cho đời sống tâm linh cũng 
như đời sống nhân thế của tôi. Tôi đã học hỏi được 
rất nhiều, không những để chia sẻ mà còn trở nên 
thân hữu thực sự với những người bạn của tôi. Muôn 
vàn lần tri ân các anh chị này. 

 Khóa Cursillio về Kitô Giáo giúp tôi tìm được 

những giá trị cao cả : Tình bằng hữu và lòng tin 

tưởng.  De colores !   

Chia sẻ tại ĐH Ultreya Quốc Tế lần V tại Fatima 

05/2017 -  TXT chuyển ngữ 
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 Sau khi tham dự khóa Nữ 36, em đã sống một đời sống mới, và em xin chia sẻ ngày thứ tư với 

những điều thay đổi trong em : 

 

 Bình an và hòa hợp với mọi người hơn, 

 Luôn có tâm tình ăn năn, sám hối những việc làm sai trái, 

 Cầu nguyện cho mọi người nhiều hơn, 

 Giảm bớt xét đoán và nhất là luôn dùng lời nói chân thật, việc thật, để cho mọi nhận biết em là 

người Kitô hữu, 

 Nghe Lời Chúa với trọn tâm tình, 

 Lần hạt Mân Côi sốt sắng hơn, không còn phân tâm, chia trí, 

 Những lúc mệt mỏi, chán nản, em luôn tĩnh tâm, chiêm niệm về Chúa, trong bình an. 

 

 Trong sâu thẳm riêng tư của cõi lòng em, em cảm thấy mình giống như con chim nhỏ, chập chững 

theo các anh chị đi trên con đường mang tên « Giêsu ». Với sức riêng em sẽ hoàn toàn bế tắc. Trên 

con đường mang tên « Giêsu », em vững tin hơn, em luôn biết rằng có các anh chị luôn đồng hành 

với em, có Lời Chúa, nghe và làm theo. Các anh chị lớn tuổi đã đánh động em rất nhiều qua lời nói, 

việc làm, và cho em thấy rõ em cần phải trở về, trở về với Cha nhân lành, với Mẹ Thiên Chúa và cũng 

là Mẹ con.  « Lạy Mẹ yêu dấu của con, Mẹ như ánh trăng soi đường đêm tối về với Giêsu Đấng con tôn 

thờ. Với tâm tình trầm lắng. Xin Chúa và Mẹ luôn tiếp sức cho con trên con đường, để mỗi khi con gặp 

khó khăn, vật vã trong cuộc sống, con luôn tin yêu và phó thác cho Chúa và Mẹ ». Mộng Lan * K.36. 

Chia sẻ cảm nghiệm về « việc thực hành ba mệnh lệnh của Mẹ Fatima trong cuộc sống ngày thứ tư : ăn năn tội, 

cải thiện đời sống, tôn sùng mẫu tâm, lần hạt Mân Côi » sau ĐH Ultreya Âu châu lần IV  tại Fatima từ 

04/05/2017 đến 08/05/2017. 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn kính Đức Maria trong mọi dịp. Ngài vẫn có thói quen lần 

chuỗi trước ảnh Đức Mẹ vào mỗi thứ Bảy đầu tháng. Đi tới bất cứ nơi đâu trong các chuyến tông du, 

ngài thường thăm viếng các đền thờ dâng kính Đức Mẹ. Hơn thế nữa, ngài còn tôn vinh Đức Maria 

trong các bài giảng và các thông điệp hoặc các tông thư. Từ tháng 9 năm 1995, tới tháng 12 năm 

1997, chỉ trong vòng hơn hai năm thôi, ngài đã có tới bảy mươi bài giảng và giáo huấn về Đức Ma-

ria, với những chủ đề rất đặc biệt như : Đức Maria là khuôn mẫu của sự thánh thiện của Hội Thánh ; 

Đức Maria là mẹ đồng trinh của Thiên Chúa ; Đức Maria đã hợp nhất với Chúa Giêsu trên thập giá ; 

Đức Maria cho ta biết Thiên Chúa tôn trọng phụ nữ ; Đức Maria toả sáng trên vai trò của phụ nữ ; 

mối tương quan của Đức Maria với Chúa Ba Ngôi ; Đức Maria đáp lại Thiên Chúa bằng một tình yêu 

phu phụ ; Người Con muôn thuở của Thiên Chúa được sinh bởi Đức Maria… Trong suốt triều đại giáo 

hoàng của ngài, ngài đã cho ra đời một thông điệp và hai tông thư quan trọng có liên quan tới Đức 

Maria : thông điệp Redemptoris Mater, tông thư Rosarium Virginis Mariae và Mulieris Dignitatem, có 

liên quan tới Đức Maria và phẩm giá phụ nữ.  

http://dcctvn.org/thanh-gioan-phaolo-ii-voi-duc-maria/ 
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Bordeaux, 15-5-2017 
  

« Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ 

Chúa Thiên Đàng,  

Dâng tràng mân côi với muôn lời ca. »  

« De Colores. De Colores ». 

« Tạ Ơn Chúa Mẹ cho con được tham dự Đại 

Hội Ultreya Âu châu năm nay, nhân dịp kỷ 

niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra (1917-2017) 

cho ba trẻ ở làng Fatima ».  

  

  Tôi nhớ sau khi tham dự Khóa 19, PT 

đã có tổ chức Đại Hội Ultreya lần đầu tiên ở 

Fatima, nhưng tiếc thay tôi không tham dự 

được. Tôi cứ tiếc nuối vì nghĩ rằng chắc 

không bao giờ có Ultreya ở nơi đó. Không 

ngờ mười năm sau - một khoảng thời gian 

rất dài - Đức Mẹ mời gọi các con của Mẹ, 

những người cursillistas Việt Nam tại Âu 

Châu trở lại nơi Mẹ đã chọn để đến với nhân 

loại qua ba trẻ Lucia, Francisco và Jacinta. 

  

  Vì số người tham dự tại Paris, Đức, Bỉ, 

Thụy Sĩ rất đông nên anh chị em nhóm Bor-

deaux (tỉnh lẻ xa xôi !) không còn chỗ. 

Chúng tôi đã thu xếp đi xe riêng, gặp và 

tháp tùng với các anh chị em trong đoàn 

hành hương tại Fatima. Nhờ có bàn tay Đức 

Mẹ dìu dắt, qua vị trưởng ban tổ chức, 

chúng tôi được ăn ở chung với nhóm Bỉ nên 

không cảm thấy lạc lõng. Xin cúi đầu trước 

tình bạn chân thành của các anh chị luôn 

dìu dắt đàn em, liên kết cùng nhau đến với 

Chúa. Nhớ đến chủ đề « Tình Bạn » của 

Đại hội, xin có vài tâm tình như dưới đây :  

  Kính Đức Ông linh hướng, quí Cha, quý 

thầy linh hướng, quý tu sĩ nam nữ, và quý 

anh chị cursillistas khắp nơi,  

Đến với Đến với Đến với ChúaChúaChúa   qua qua qua Tình BạnTình BạnTình Bạn      

  Trước đây em là người ngoài công giáo 

cho tới ngày em gặp được « người bạn đời » 

của em, nhờ qua Bí Tích Hôn Phối liên kết em 

với anh ấy. Trước khi đến với PT Cursillo, 

trong một chuyến hành hương tại Lộ Đức, em 

được gặp gỡ, tiếp xúc và quen biết với các 

anh chị trong Ban Điều Hành. Qua tinh thần 

« một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị 

em », tình bạn với các anh chị ấy đã biến đổi 

em trở thành cursillista. Và tình bạn này liên 

kết mãi qua những buổi họp nhóm và Ul-

treya. Trong dịp ĐH Ultreya ở Rome, được 

diện kiến Thánh Giáo Hoàng G.P II, em nhớ 

ngài đã nhắn nhủ : «  Chúng ta đến với Chúa 

qua Tình Bạn ». Thật đúng như vậy ! Trong 

ĐH vừa qua, em còn được cùng người bạn ở 

Florida sau 25 năm xa cách, và một người 

bạn ở Cali sau 36 năm xa cách, chúng em hội 

ngộ tại Pháp và tham dự Đại Hội chuyến này. 

  

  Niềm vui của em khi hàn huyên cùng 

các anh chị ở các nhóm Đức, Bỉ, Thụy Sĩ,   

Paris... không có bút mực nào kể xiết, em chỉ 

biết nói đơn sơ rằng : « Thật là mầu 

nhiệm ! ». Mầu nhiệm vì em đã qua Tình Bạn 

để đến được với Chúa, Mẹ và cùng bạn  hành 

hương tiến gần đến với Chúa. Chúng con xin 

Vinh Danh Thiên Chúa và tạ ơn Đức Mẹ. 

  

  Con kính chúc Đức Ông, quí Cha, quí 

Thầy, quí Sơ, các AC trong Ban Điều Hành 

PT, các AC Cursillista khắp nơi, được tràn đầy 

Ân Sủng Chúa Thánh Thần, qua lời cầu bầu 

của Mẹ Maria Fatima.  

  

Maria Trương Thị Bé Ba * K.19  
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Lần thứ sáu 13, ơn phước 

Cơn mưa dầm thác nước triền miên 

Bỗng dưng mưa tạnh nắng lên  

Vầng dương xoáy mạnh phép thiêng gần kề. 

Có Thánh Cả Giuse bồng Chúa 

Áo hồng đào khấn hứa sách kinh 

Hài Nhi xóa hết tội tình 

Ban cho nhân thế phúc vinh ơn lành 

Áo Mẹ mặc màu xanh ước thệ 

Nhờ tình thương Đức Mẹ đồng công (3) 

Màu xanh toàn thắng sắc hồng  

Là màu hỏa ngục, cờ hồng Mác-Lê. 

Một thế kỷ mải mê chém giết 

Nhờ Mân côi mà hết cờ hồng 

Bá Linh tường đổ phía đông 

Liên Xô tan rã cậy trông ơn Trời. 

Còn trận giặc đạo Hồi gian ác 

Cùng nhau lần chuỗi hạt Mân côi 

Mai này chiến thắng đạo Hồi 

Mẫu Tâm toàn thắng đời đời vinh quang. 

* * *  

Giáo Xứ Paris, ngày 13/05/2017 

Lê Đình Thông 

 

(1) Thế chiến thứ nhất (1914-1918). 

(2) Regina mundi. 

(3) Ad Jesum per Mariam (Louis-Marie Grignion de 

Montfort). 

Trăm năm trước binh đao thế chiến (1) 

Mẹ Thế nhân (2) Vương miện hiện ra 

Cây sồi xóm đạo Cova 

Trước ba mục tử thật thà nết na. 

Năm 17 mười ba mỗi  tháng 

Từ tháng 5 đến tháng Mân côi 

Mẹ truyền sứ điệp cho đời 

Ba điều bí nhiệm một thời xa xăm 

Lần thứ nhất tháng 5 Mười Bảy 

Ba trẻ em trông thấy từ Trời 

Nữ vương áo trắng rạng ngời 

Mân côi kinh nguyện đời đời chớ quên. 

Khi lần hạt cần chuyên : ‘‘Lạy Chúa 

Thương cứu con khỏi lửa trầm luân 

Xin tha tổi lỗi phàm nhân   

Bao hồn lạc lối còn cần đoái thương.’’ 

Qua tháng 6 Nữ vương lạ nhiệm 

Là Mẫu Tâm Vô Nhiễm Tội Truyền 

Lời trao danh thánh tinh tuyền 

Trắng ngần tà áo trinh nguyên tôn thờ. 

Đến tháng bảy Mẹ cho mục kích 

Cảnh đọa đầy xiếng xích tấm thân 

Linh hồn biển lửa hồng trần 

Đền bao tội lỗi cuộc trần tiếc thay ! 

Qua tháng Tám sáu ngày chậm trễ  

Vì công an oai vệ cản ngăn 

Mẹ truyền : thống hối ăn năn 

Trần gian hòa hoãn, nhà nhà bình an. 

Rồi tháng Chín muôn dân tuôn đến 

Xin Mẹ ban trọn vẹn ơn lành 

Chữa bao bệnh tật hoành hành   

Ban cho con cái bình an mặn mà. 
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 Tiếng chim sơn ca líu lo trên cành cây cách ban-công 

trước nhà tôi không xa, giữa khung trời buổi mai đầy nắng. 

Buổi sớm cuối tuần nhằm ngày chúa nhật, đâu đấy còn yên 

giấc sau tuần lễ chật vật với áo cơm, vắng hẳn những ồn ào 

thường lệ. Tiếng hót sơn ca khác nào bản độc tấu vọng vào 

không gian tĩnh lặng. Ngoài hàng cây lặng gió, hiện tại chỉ 

mình tôi với chú chim sơn ca nhỏ. Tôi có cảm tưởng sơn ca 

có hẹn hò vào buổi mai hôm nay để cùng tôi viết bản nhạc 

tình. Xâu chuỗi mân côi trên tay cho lời kinh buổi sớm mỗi 

ngày, cùng với Mẹ hướng về Đấng Tạo Dựng. Tiếng sơn ca 

giờ đây không còn là bản độc tấu, nhưng như nốt nhạc hòa 

âm cho lời kinh mai của tôi thêm trầm bổng, thắm sắc hơn.  

 

 Cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên, nhưng tôi lại cảm 

nghiệm thấy bàn tay sắp đặt đầy yêu thương để chúng tôi có 

buổi mai hò hẹn, tưởng khó có gì đẹp và thắm sắc hơn   

Nắng sớm vàng nhẹ tô lên màu lá xanh non đang độ xuân 

giữa bao la của bầu trời xanh cao thăm thẳm . Cảnh tĩnh lặng 

của thiên nhiên bao quanh tưởng như đâu đấy đang chăm 

chú thưởng thức khúc nhạc tuyệt vời của chú sơn ca buổi 

đầu ngày. Từng lời kinh mai không còn mang nét thường 

tình như người ta thường gọi «đọc kinh », nhưng với Đấng 

tôi đang muốn ngợi ca, chính Ngài lại gửi ‘nốt nhạc’ yêu 

thương, hòa vào lời kinh vụng dại của tôi khiến nó không 

đơn điệu, khô cằn. 

 

 Lời kinh mai con mong qua Mẹ ngợi ca Chúa lại trở 

thành quà tặng yêu thương Ngài gửi vào hồn con. Chúa dẫn 

con vào ngày mới. Nâng vực bước con đi. Cho con cảm 

nghiệm thế nào là « Bình An ». Chúa hứa ban, không phải 

thứ bình an như thế gian trao tặng. Bình an có Thầy vẫn mãi 

đồng hành, dù chiều tàn hay ngày mai không nắng, dù chim 

sơn ca không hẹn về ; vắng tiếng líu lo, thì lời kinh con dâng 

lên vẫn mãi đầy đặn ân tình, vẫn vẹn tròn thảo kính. Vì Ngài 

vẫn luôn có đó soi dẫn tình con. 

 

 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng say 

mến kinh Mân Côi ; từng nhắc nhớ, chuyển gửi tâm tình vào 

tràng chuỗi Mân Côi : « Cùng Mẹ Maria chiêm ngắm Chúa 

Kitô ». Thiên nhiên buổi sớm giữa độ xuân hôm nay đã 

không còn là diễn biến  thường tình của  nhịp điệu thời gian,  

 

mà đã là ân sủng của tình yêu Cha trên trời gửi đến 

tôi như gió mát giữa trưa hè, như ly nước mát trong 

cơn khát lả, như cánh tay đỡ nâng trong cơn mệt 

mỏi, xiêu ngã. Rõ là « Mọi biến cố trong cuộc sống 

là những dấu chỉ Thiên Chúa dùng để tôi luyện 

chúng ta nên hoàn thiện » ( ĐTC. Biển Đức XVI ) ! 

Cảm tạ Ngài vì Lời Tình Chúa chuyển gửi tới con 

qua buổi mai hôm nay. Cám tạ Ngài đã cho con 

nghe thấy tiếng Chúa gọi tên con thắm thiết qua 

từng giọt nắng sớm, qua tiếng thánh thót của sơn ca, 

qua cây lá, qua bầu trời trong xanh, và qua từng hơi 

thở con hít đầy phổi với khí mát trong lành, và rồi ly 

cà-phê thơm ngon buổi đầu ngày... Nhiều lắm…! 

Ân tình Chúa dẫn con đi qua mọi phút thời gian, 

qua từng biến cố. Tất cả là ân tình Cha đưa dẫn. 

Không có bàn tay Ngài, con chẳng thể nào nhận ra 

ánh mắt Chúa đang âu yếm nhìn con, đang theo dõi 

con qua mọi cảnh huống cuộc đời. Và tiếng Chúa 

gọi tên con trìu mến, nhắc nhớ con trọn vẹn với ân 

tình sẽ chẳng thể nào vọng vào trong con. Con sẽ 

hiện nguyên hình lọ lem, vụng dại, sẽ chẳng cảm 

hóa được ai, nhưng ngược lại sẽ chỉ làm tha nhân xa 

Ngài, nếu Chúa không mặc cho con trang phục ân 

sủng. Nếu Lời Chúa không là đường, là ánh sáng 

soi dẫn từng bước con đi. Nét thắm Lời Tình Chúa 

dành cho con huyền diệu quá, « Chính Chúa chiếu 

sáng qua tính hợp lý của tạo thành. Vũ trụ không 

phải là sản phẩm của sự tối tăm, và vô lý. Vũ trụ 

đến từ Trí Tuệ, tự do và cái mỹ đồng nhất với tình 

yêu. Nhìn ra điều này giúp ta can đảm tiếp tục sống; 

do đó, ban cho ta sức mạnh và ủi an để ta dám mạo 

hiểm cuộc sống…» (ĐTC Biển Đức XVI ). 

 

 « Cái mỹ đồng nhất với tình yêu », con nhận ra 

sớm nay « Chính Chúa chiếu sáng » vào hồn con, 

giúp con « cam đảm tiếp tục sống », sống sao trọn ý 

nghĩa đời nhân chứng Chúa mời gọi, trao gửi ủy 

thác nơi con.                        

                                                Trần Nguyên Bình 
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ỦNG HỘ PHONG TRÀO 

 
 

 
 

 

 

 

Con mừng ngày Lễ-của-Cha, 

Bâng khuâng, dù đã thật xa xôi rồi.  

  

Nhớ cha quen thuộc dáng ngồi,  

Miệng cười móm mém, mắt ngời yêu thương.  

Tuổi già đau khổ vấn vương,  

Bên con cha vẫn kiên cường nghĩa nhân.  

Miếng cơm con đút ân cần,  

Bàn tay con nắm cho gần tình thâm.  

  

Những đêm ngắm ánh trăng rằm,  

Gửi lời kinh nguyện âm thầm riêng con.  

Trọn đời cha mãi sắt son  

Chữ Tình, chữ Hiếu, vẹn tròn chữ Tin.  

  

Nổi trôi hết cuộc nhân sinh,  

Cha là điểm tựa an bình đời con.  

 

F ê t e s  d e s  P è r e s * 1 8 . 0 6 . 2 0 1 7 * K 7  

C. Trần Thị Bích Ngọc 30,00 € 

C. Lê Thị Trinh 30,00 € 

AC Yet Duong Huynh Ba 20,00 € 

 

Sau số báo này,  chúng  ta  sẽ  ngh ỉ  hè  

và  tạm ngưng các s inh  hoạt  đ ịnh  kỳ  
t rong ha i  tháng  07/2017  & 08/2017.  Bên  

cạnh n iềm vu i  r iêng  vớ i  nắng ấm,  sóng 
b iển,  hoặc t rong sự  t ĩnh lặng êm đềm 

nơ i  chốn thôn  quê nào đó,  x in  quý  cha, 

quý thầy  l inh hướng,  quý  tu s ĩ  nam nữ và  
các anh ch ị  cur s i l l i s tas  t iếp  tục cầu 

nguyện và  hỏ i  thăm qua đ iện thoạ i ,  đ iện  
thư,  hay đến thăm v iếng các cur s i l l i s tas  

lớn tuổ i ,  đau ốm, hoặc đã  lâu không thể  
góp mặt  thường xuyên t rong  các  lần gặp  

gỡ của  g ia  đ ình Curs i l lo .   

  
  Cầu chúc cho mỗi  thành v iên t rong  

đạ i  g ia  đ ình Curs i l l o ,  và  ngườ i  thân,  
được sức khỏe tốt ,  hạnh phúc bên nhau,  

và  nhất  là  l uôn tỏa  sáng n iềm vu i  Phúc  

Âm ở mọi  môi  t rường.  Chúng ta  cũng 
nguyện x in  ơn Chúa Thánh Thần so i  

sáng cho có thêm nh iều anh ch ị  em 
được thúc đẩy tham g ia  đóng góp bà i  vở 

cho món ăn  t inh  thần chung của  g ia  
đ ình Curs i l l o  là  bản t in  mà các anh ch ị  

đang theo dõ i .  

  
 Hẹn gặp lạ i  vào các anh ch ị  vào tháng  

ch ín 2017 .  De Co lores .  
 

Ban Biên Tập Tờ  Thông Tin  

PT Curs i l lo  Việt Nam Âu Châu  

   80,00  €    TỔNG CỘNG : 


