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Thưa Quý  Anh Chị  Cursịllịstas tha n mế n, 

Sau thờ ị gịan bị  gịa n đoa n vì  mo  t so  lý  do chu  quan cu ng như 

kha ch quan, ho m naý tờ  tho ng tịn Cursịllo cu a chu ng ta đa  đế n 

taý cu a Quý  Anh Chị . Ban Địế u Ha nh xịn Quý  Anh Chị  lườ ng 

thư  va  ca m ờn Quý  Anh Chị  vì  như ng lờ ị ca u nguýế  n so t sa ng 

cu a Quý  Anh Chị . Khị tờ  Cursịllo ta ị ba n thì  cu ng la  lu c chu ng ta 

đang pha i nỗ  lự c tỗ i đa để  hỗa n ta t ca c cỗ ng viể  c chua n bi  chỗ 

haị Kho a Ba Nga ý Cursịllo 37 va  38 đa  ga n kế . Ca u xịn Tha ý Chì  

Tha nh va  Tha n Khì  cu a Ngườ ị soị sa ng va  hườ ng da n chu ng ta 

chu toa n mo ị vịế  c. 

Nha c đế n Kho a Ba Nga ý Cursịllo, ha n Quý  Anh Chị  Cursịllịs-

tas chu ng ta nhờ  la ị bịế t bao ký  nịế  m lu c chu ng ta co n la  kho a 

sịnh, mờ ị bờ  ngờ  bườ c va o dư  kho a. Nhưng cha c la  Quý  Anh 

Chị  co n nhờ  hờn nư a như ng ký  nịế  m khị đị gịu p kho a, đị la m 

trờ  ta . Nế u trong Kho a Ba Nga ý ca c kho a sịnh đa  đườ c tra n nga  p ờn 

Chu a Tha nh Tha n, thì  kịnh nghịế  m cho chu ng ta tha ý, Ngườ ị kho ng 

chì  đo  ờn phu c xuo ng cho kho a sịnh ma  co n cho ta t ca  như ng aị đườ c 

Ngườ ị mờ ị go ị tờ ị gịu p Ngườ ị ta c đo  ng trong lo ng kho a sịnh. Nhịế u 

chịa sế  cu a Quý  Anh Chị  Cursịllịstas cho bịế t chì nh trong lu c đị trờ  ta , 

đa  nha  n đựợ c hay hiể u rỗ  hợn nhiể u ợn phu c Chu a ban nga y mì nh đi 

dư  kho a nhịế u na m vế  trườ c. 

Để  giu p chỗ sự  va  n ha nh trỗng khỗ a đựợ c thỗ ng suỗ t va  lợ p lang, 

đu ng thểỗ phựợng pha p Cursillỗ, Ban Điể u Ha nh đa  sỗa n ra ta  p ca m 

nang trờ  ta . Vaị tro  cu a ngườ ị trờ  ta  ra t la  quan tro ng va  la  tha nh pha n 

đỗ ng gỗ p khỗ ng thể  thiể u trỗng mỗ  t khỗ a Cursillỗ. Trỗng chia sể  ca m 

nghịế  m cu a ca c kho a sịnh, luo n co  mo  t sư  mế n phu c Quý  Anh Chị  trờ  

ta . Tuý co  ra t nhịế u vịế  c trong kho a, tuý cu ng co  như ng khịế m khuýế t 

mang tì nh con ngườ ị, nhưng quýế n phế p Chu a Tha nh Tha n đa  bu  đa p 

va  la m cho mo ị sư  to t la nh. 

Nga ý 04/7/2018 tờ ị đa ý chu ng ta sế  khaị ma c kho a 37 va  nga ý 11/7 

la  kho a 38. Nha n dị p na ý Va n Pho ng Địế u Ha nh xịn nha c nhờ  tịnh 

tha n phu c vu  cu a Quý  Anh Chị  Trờ  Ta  : Trờ  ta  la  ngườ ị gịu p kho a, la  

ngườ ị « đế n đế  thư c thị tha nh ý  Chu a » (x. Dt 10,7), la  ngườ ị thếo 

gường Tha ý Chì  Tha nh cu a mì nh đế  phu c vu  (x. Mc 10,45).  Đế  la m 

đựợ c nhự va  y, chu ng ta pha i cỗ  mỗ  t đự c tin ma nh mể  va  đự c khiể m 

nhườ ng va ng phu c. Haị đư c tì nh na ý pha ị la  ba n cha t cu a ngườ ị trờ  ta . 

Co  như thế  thì  mờ ị trờ  gịu p đườ c Trườ ng Kho a đì ch thư c cu a kho a 

ho c, chì nh la  Tha ý Chì  Tha nh cu a chu ng ta : Đư c Gịế su Kịto . 

Va n Pho ng Địế u Ha nh 

Lá thư Phong Trào 

Thầy gọi chúng ta phụ Thầy m
ột tay 
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Xin tạ ơn Thày Chí Thánh, và cám ơn tất cả anh 

chị em trợ tá cũng như Tân Cursillistas ». 

Quả vậy, mọi nhân đức kitô giáo phải xây 

trên nền tảng Đức Tin. Chính vì thế, khi một 

người trưởng thành xin chịu phép Rửa Tội, 

câu đầu tiên Giáo Hội hỏi : « Bạn xin gì cùng 

Hội Thánh Chúa ? ». Người ấy thưa : « Thưa con 

xin Đức Tin ». - Rồi Giáo Hội lại hỏi : « Đức Tin 

sinh ơn ích gì cho bạn ? ». - Người ấy thưa : 

« Đức Tin đem lại cho con sự sống đời đời ». Cho 

nên không có gì ngỡ ngàng khi chúng ta nghe 

lời quyết đáp hầu như quá đáng của Chúa 

Giêsu về sức mạnh của Đức Tin mà như anh 

Ph. đã cảm nghiệm được khi đi làm trợ tá : 

« Nếu các con có lòng tin nhỏ như hạt cải thôi, 

các con có thể bảo cây chuối kia rằng : hãy tự 

bứng gốc và tự trồng lại dưới biển, cây chuối 

sẽ vâng lời các con ngay ! ». Vâng, Đức Tin đổi 

mới và ban sức mạnh cho người trợ tá ! 

Làm trợ tá với đức Khiêm Tốn 

* Chị M. phát biểu : « Em đi làm trợ tá năm nay 

là năm thứ ba. Trong giờ cầu 

nguyện trước Thánh Thể chiều 

hôm qua và hôm nay, em thấy 

một sự thay đổi ở bản thân em 

về tinh thần và cách thức làm trợ 

tá. Năm đầu tiên em quan sát và 

trong bụng phê phán đủ mọi người : 

« Làm như thế không được, phải làm như 

vầy, như vầy mới hay… », « Chị này chẳng 

có tài gì mà cứ thích múa máy… », « Anh kia 

nói rollo dở quá ! », « Cha ấy phê phán ảnh vẽ 

không đúng chỗ… ». Sang năm thứ hai em được 

phân chia làm một công tác mà em cho là 'thấp hèn 

quá', em tự đề nghị xin một công tác em thích và 

đáng giá hơn với em. Ban điều hành đồng ý chiều 

Dựa vào Tin Mừng của Thánh Luca, chương 

17 từ câu 5 đến câu 10, Tôi viết bài nhỏ này 

gửi đến quý anh chị trợ tá cho hai khóa 37 và 

38 sắp tới. Tôi muốn cùng quý anh chị suy 

nghĩ đôi điều về hai nhân đức căn bản và 

thực tế của người trợ tá. Thực ra những tư 

tưởng suy niệm trên trang giấy này không 

hoàn toàn là của tôi, mà trước tiên chính Thày 

Chí Thánh đã gợi ý qua bài Tin Mừng, rồi đến 

hai lời phát biểu của quý anh chị trợ tá hai 

khóa năm 2008 mà may mắn tôi còn giữ lại 

trong hồ sơ của tôi. 

Làm trợ tá với Đức Tin. 

* Anh Ph. kể : « Năm 2005 tôi muốn đi trợ tá, 

nhưng cuối cùng tôi không ghi danh, vì nghĩ 

« nào mình có khả năng chuyên môn hay đức tính 

đặc biệt gì mà đi làm trợ tá. Sánh với anh A. chị 

B. mình chẳng là cái thớ gì cả, thôi giẹp đi kẻo lại 

làm vướng chân người ta…» Hai năm 2006 và 

2007, bà xã thúc mãi nên tôi đã ghi danh đàng 

hoàng. Nhưng một tháng trước ngày mở khóa 

nam, tôi lại theo anh bạn đi hè mặc cho bà xã cằn 

nhằn cả hai ba tháng sau chưa hết. Năm nay, bà 

xã kèm sát nút, tôi buộc lòng dọn 

vali đi trợ tá… Nhờ những ngày 

trợ tá này, tôi khám phá ra 

rằng : trước đây tôi ngại đi trợ 

tá vì tôi thiếu đức tin. Tôi tin 

mình nhiều hơn tin vào ơn Chúa, 

tôi mặc cảm về mình mà không biết 

cậy trông vào ơn Chúa, tôi so sánh mình 

với anh chị em khác bằng những tài ba tự 

nhiên hơn là muốn bắt chước anh chị em sống 

đức tin, đức cậy… Cuối cùng tôi bị hai thứ bệnh 

mâu thuẫn nhau : tôi vừa mặc cảm vừa tự tôn ! 

Niềm vui của tôi sau những ngày trợ tá năm nay 

là 'được khỏi hai chứng bệnh nguy hiểm ấy'… 

Niềm vui của tôi hẳn là niềm vui của bà xã tôi. 

Đức Tin và đức Khiêm Tốn 
của người trợ tá khóa ba ngày 

 
 Đức Ông Linh Hướng Giuse Mai Đức Vinh 
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Như con kiến nhỏ cần cù ,  

Ngày qua tháng  lại  t ích thu  vui  buồn…  

*  *  *   

Gửi nhau ý nghĩ  yêu  thương,   

Lời  kinh  xoa dịu  vấn vương đong  đầy.   

Nỗi đau chẳng của r iêng ai ,  

Niềm vui  tựa áng  mây bay tới  người .   

*  *  *   

Tay này  Chúa dắt  dìu tôi ,   

Tìm tay anh chị ,  thấy đời  bình  an.  

Tinh thần phục vụ đích thực, là làm việc đến 

quên mình, chấp nhận ý kiến anh chị em khác, 

nhường nhịn nhau từng lời nói, tôn trọng việc 

làm của người khác, tuân thủ kỷ luật và thời 

giờ của tuần tĩnh huấn, chia sẻ kinh nghiệm 

với tinh thần xây dựng chung, nhất là âm 

thầm cầu nguyện cho anh chị em trợ tá và 

khóa sinh… Tất cả là thể hiện cụ thể niềm tin 

và đức khiêm tốn của người trợ tá. Mỗi người 

chúng ta hãy nằm lòng lời cuối cùng của bài 

Tin Mừng và hãy tự bảo mình :  

« Trước mặt Chúa và sánh với anh chị em 

khác, tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, tôi chỉ làm 

bổn phận tôi phải làm. » (Lc 17,10)./. 

theo ý em. Em có ba chị phụ tá. Lúc đầu thật phấn 

khởi và 'tự hào, ta đây!', nhưng cuối khóa ngồi nghĩ 

lại em thấy là một 'thất bại ê chề !'. Không phải vì 

nhiều anh chị phê bình mà tự em cảm thấy 'em làm 

theo ý em hơn là làm với Chúa, với mấy chị em phụ 

tá', 'em làm cho mình được thỏa mãn, chứ không cho 

Chúa và cho chị em khóa sinh !'... Năm nay thì hoàn 

toàn khác, ngay trước khi ghi danh, em đã tự bảo 

mình 'tôi chỉ là đầy tớ vô dụng'. Vì thế em để cho 

Ban Điều Hành trọn quyền chỉ em việc gì thì em làm 

vìệc đó và làm hết mình. Đặc biệt em dành nhiều giờ 

cầu nguyện với Thày Chí Thánh nhiều hơn hai năm 

trước. Tóm lại, điều thay đổi nơi em là « em đi làm 

trợ tá với đức khiêm nhường'. Cám ơn Chúa. 

Một trong những bông hoa đẹp của vườn cảnh 

Đức Tin là Đức Khiêm Tốn. Trong bài Tin 

Mừng, Thày Chí Thánh cũng nhấn mạnh với 

chúng ta như vậy. Đức Khiêm Nhường mang 

mầu sắc đặc biệt ở đây : chính là đức Khiêm 

Nhường của người Cursillistas làm trợ tá trong 

khóa tĩnh huấn Cursillo. Người trợ tá được gọi 

là người phục vụ, hay gọi đơn sơ như trong bài 

Tin Mừng : 'người đầy tớ'. 

Người khóa trưởng vô hình của khóa tĩnh 

huấn là Chúa Giêsu, và Thánh Linh của Ngài. 

Chính Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi làm trợ 

tá. Chúng ta đáp lại tiếng gọi của Ngài với Đức 

Tin và đức Khiêm tốn. Chúng ta ngoan ngoãn 

vâng theo ơn Chúa Thánh Thần chỉ dẫn mọi 

công việc làm. Cho nên việc đầu tiên và căn bản 

của người trợ tá là làm sao nhận ra ý muốn của 

Chúa Giêsu và của Chúa Thánh Thần nơi anh 

chị em của mình, rồi từ đó, với niềm tin và đức 

khiêm tốn kêu lên trong tâm hồn : « Lạy Chúa, 

này con đây, con đến để làm theo ý Chúa » (5Dt 

10,7). 

Nếu là người phục vụ hay người đầy tớ, thì 

hơn ai hết, người trợ tá phải nằm lòng lời Chúa 

Giêsu : « Đầy tớ không hơn chủ, môn đệ không 

hơn Thầy. Vậy nếu Thầy là Thầy và là chủ của 

anh em mà Thầy còn rửa chân cho anh em, thì 

chính anh em phải noi gương Thầy mà rửa chân 

cho nhau » (xGa 13,5-6) ;  « Bởi lẽ Thầy đến 

phục vụ chứ không phải để được phục vụ » (Mc 

10,45). 

Tâm Tình  
Ban Thông Tin - Liên Lạc 



 

 

4 bản tin cursillo  221

 Chì  co n mo  t tha ng nư a tho ị, Cursịllo sế  khaị 

ma c haị kho a ho c ba nga ý. To ị bo n cho n tro ng 

đợ i sự  tra  lợ i cu a nhự ng ngựợ i ba n quển tỗ i va  

hý vo ng ho  sế  nha  n lờ ị to ị ghị tế n va o kho a. To ị 

mịế  t ma ị lịế n lì  ca u nguýế  n Chu a da n da t ca c ba n 

to ị va o kho a, va o con đườ ng to ị đa  đị qua đế  trờ  

tha nh mo  t to ng đo  thư c thu  cu a Chu a, so ng cho 

Chu a, vì  Chu a. 

 Trờ  ngườ c gịo ng thờ ị gịan, to ị nhờ  la ị ca ch 

đa y đu ng 10 na m, khi a y tỗ i cha n ựợ t cha n ra ỗ 

nha  n lờ ị mo  t ngườ ị ba n đị dư  kho a Cursịllo. Khị 

a ý to ị ra t sờ  sế  t vì  chưa tư ng tham gịa trong mo  t 

co  ng đoa n na o bế n Pha p, kho ng đị lế  thườ ng 

xuýế n ( ! ) va  co  khị kho ng đị dư  Tha nh Lế  nga ý 

chu a nha  t. To ị kho ng thì ch đa m đo ng cho la m 

nế n chì  lu ị thu ị mo  t mì nh đị ca u nguýế  n nga ý 

thư  haị thaý cho lế  nga ý chu  nha  t. Suý đị nghì  

la ị, to ị tha ý la m như va  ý cu ng kho ng đu ng vì  to ị 

sế  kho ng đườ c nha  n Mì nh Tha nh Chu a. Nhưng 

la m sao ba ý gịờ  ? đị lế  chu a nha  t đo ng ngườ ị qua  

va  ro ị mo ị ngườ ị chung quanh o n a o to ị sế  kho  

ma  ta  p trung đườ c. No ị cho ngaý, cho du  lế  co  

va ng ngườ ị đị nư a, lịnh mu c na o gịa ng to ị kho ng 

ta  p trung nghế đườ c thì  tha n trì  to ị no  cu ng…đị 

chờị tho ị. Nhưng sau khị tham dư  kho a Cursịllo, 

to ị thaý đo ị ha n, tuý va n kho ng thì ch đị lế  chu a 

nha  t, to ị đa  quýế t ta m dư  tha nh lế  chịế u thư  ba ý 

kho ng qua  đo ng ngườ ị, va  to ị co  thế  đườ c nha  n 

Mì nh Tha nh Chu a. 

 Sau đo  ro ị, kho ị no ị nha, mo ị ngườ ị đế u tha ý 

to ị vuị trờ  la ị ! To ị sịế ng đị Ultrếýa va  ì t na m sau 

co n thườ ng xuýế n đị Trườ ng Hua n Luýế  n nư a la  

kha c. La m lu c đườ c ba n bế  mờ ị đị a n uo ng ‘nha  u 

nhế t’ nga ý chu  nha  t thì  to ị la ị tư  cho ị vì  chì  

muo n đế n vờ ị Ultrếýa hoa  c đế n vờ ị THL, thế  

mờ ị ta ị chư  ! Chì nh to ị cu ng chị u thua to ị ! 

Kho ng hịế u đo  ng lư c na o thu c đa ý ma  to ị chì  

thì ch đế n như ng nờị co  Chu a, như ng nờị rao 

gịa ng vế  Chu a. Ro ị sau đo  to ị la ị ghị tế n la m trờ  

ta  cho ca c kho a Cursịllo sau nư a ! To ị đa  tư  

nguýế  n tư  bo  cuo  c so ng tha nh thờị ra nh ro ị vuị 

chờị đế  la m vịế  c to ng đo , địế u ma  trườ c đa ý to ị 

kho ng hế  nghì  la  mì nh co  thế  la m đườ c… 

 La n na ý, to ị cu ng la ị no n no ng chờ  nga ý đị la m 

trờ  ta . To ị nhờ  la ị la n đa u tịế n khị ghị tế n la m trờ  

ta , to ị ra t lo la ng vế  kha  na ng cu a mì nh, vế  tì nh 

cha t cu a co ng vịế  c, sờ  mì nh vo  du ng, ro ị sờ  lờ ị 

khến tịế ng chế . Va  sờ  nha t la  kho ng tra nh đườ c sư  

no ị no ng trong khị phu c vu , vì  như va  ý vịế  c phu c 

vu  cu a to ị sế  ma t đị ý  nghì a. La m trờ  ta  vuị la m ca c 

ba n a , ca c anh ca c chị  cư  la ng xa ng như la  sa p 

sư a…tham dư  đa m cườ ị ta  p thế  cu a ca c co  da u chu  

rế  va  ý. Ngườ ị lo vịế  c na ý, ngườ ị lo vịế  c kịa, cha ý 

tờ ị cha ý luị lo cho ca c ‘ta n co  da u’, ‘ta n chu  rế ’, tha  t 

la  na o nhịế  t. Đế n nga ý mờ  kho a, ca c anh chị  ờ  ca c 

nườ c la ng gịế ng taý xa ch na ch mang ha nh trang 

qua chung taý tịế p sư c vờ ị ca c anh chị  bế n Pha p, aị 

na ý đế u hờ n hờ  taý ba t ma  t mư ng. Tuý bịế t ra ng 

ra t nhịế u vịế  c đang chờ  đờ ị, nhưng sao ngườ ị 

ngườ ị đế u ha ng ha ị như nhau kho ng nế  ha . Vuị ờị 

la  vuị đế n no ị quế n ca  mế  t nho c. 

 Ca c ba n ờị, Chu a Tha nh Tha n ha nh đo  ng va  

va ch ro  cho to ị con đườ ng to ị pha ị đị đo , con 

đựợ ng để  để n vợ i tha nha n : đỗ  la  cỗn đựợ ng phu c 

vu . To ị nha  n la nh sư  ma ng Chu a trao ban : phu c 

vu  anh chị  ếm, phu c vu  co  ng đoa n, như chì nh Chu a 

đa  phu c vu  ca c mỗ n để   cu a Nga i, trỗng khiể m 

nhườ ng. Khị phu c vu , to ị ca m tha ý co  mo  t sư  bì nh 

an sa u tha m trong ta m ho n vì  to ị ca m nha  n như co  

Chu a đang hịế  n dịế  n trong như ng vịế  c to ị la m. 

 La ý Chu a, xịn cho con bịế t ha  mì nh đế  phu c vu  

vờ ị ta t ca  ta m cha n tì nh. Xịn ban cho con sư c 

ma nh cu a Đư c Tịn chì  như ha t ca ị tho ị đế  con loa ị 

bo  tho ị hư ta  t xa u, va  cho con can đa m, đế  vịế  c la m 

to ng đo  cu a con thư c sư  co  ý  nghì a. Xịn cho anh 

chị  ếm trong gịa đì nh Cursịllo chu ng con so ng hịế  p 

nha t bế n nhau trong tì nh ýế u thường, chu toa n 

trong sư  ma ng mờ  ro  ng nườ c Thịế n Chu a./. 

MAVTT – tha ng 6/2018 



bản tin cursillo 

  

 5 221 

Co  la n mờ  Kịnh Tha nh Ta n Ườ c, ếm đo c đườ c ca u 

na ý : 

« Ca nh na o ga n lịế n vờ ị Tha ý ma  kho ng sịnh hoa 

tra ị, thì  Ngườ ị ca t đị ; co n ca nh na o sịnh hoa tra ị, thì  

Ngườ ị ca t tì a cho no  sịnh nhịế u hoa tra ị 

hờn. » (Gịoan 15 : 1- 8). Va  ếm hoa ng sờ  qua , kho ng 

bịế t mì nh co  đu  can đa m đế  cho Chu a ca t tì a mì nh 

kho ng ?  

Vì  Chu a kho ng chì  ca t tì a như ng la  sa u, như ng 

ca nh la  kho  la  to  ị lo ị cu a ếm, la  như ng tì nh kịế u 

nga o, ì ch ký  cu a ếm, ma  co  thế  Chu a sế  co n ca t tì a 

như ng la  non, như ng ca nh la  va n co n to t (như vịế  c 

so ng đa o đư c va  gịa o du c con ca ị trong gịa đì nh ma  

kho ng sịnh hoa tra ị, như khị ếm ba t gịa đì nh đo c 

kịnh qua  nhịế u, đị lế  qua  nhịế u, thế m như ng ba t 

buo  c kha c la m cho cho ng con vì  thế  sờ  mì nh, va  sờ  

ca  Thịế n Chu a ?)  

Em co  da m đế  cho Chu a ca t tì a thaý đo ị đờ ị so ng, 

như ng co ng vịế  c như la  ‘con ro ị’, cư  la m mo ị nga ý 

ma  kho ng bịế t la m địế u đo  đế  la m gì  ? Như tho ị 

quến lu c na o cu ng lo vịế  c gom go p cu a ca ị dư thư a 

để  tì ch trự  đa u đỗ . Em cỗ  da m can đa m « xin va ng » 

để  Chu a cát tì a, khi cuỗ  c sỗ ng cu a ểm đang bì nh an, 

a n nỗ, ma  c để p, cỗ ng viể  c la m chác chán, nhựng 

như ng thư  na ý kho ng co  ý  nghì a gì  hế t cho cuo  c 

so ng sau, khị ếm rờ ị bo  thế  gịan chì  la  ta m bờ  nga n 

ngu ị na ý ? Em co  da m thaý đo ị, bườ c ra kho ị như ng 

tho ị quến ha ng nga ý vo  bo  đế  cho Chu a ca t tì a ếm 

để  ểm đựợ c sinh nhiể u hỗa tra i dỗ ợn Chu a ban ?     

La ý Chu a ! Con co n ýế u đuo ị va  nha t gan la m, 

nhưng nhờ  ờn Chu a con sãn sa ng đế  đườ c Chu a ca t 

tì a, cho con đườ c trờ  tha nh mo  t đo a hoa xịnh đế p 

vờ ị mu ị thờm dị u ngo t, mang nịế m vuị đế n cho mo ị 

ngườ ị thanh tha n đị da o ngang qua bu ị hoa. Đế  con 

đựợ c la  tra i chì n mỗ ng, ngỗn ngỗ t, mang cha t bỗ  

dườ ng nuo ị so ng mo ị ngườ ị. Xịn Chu a thư c hịế  n 

như ng ý  muo n cu a Chu a trế n con, cho du  như ng 

đau đợ n, khỗ  chi u cu a cát tì a sể  la m cỗn chu n bựợ c 

cha n, nhưng con xa c tì n va  tro ng ca  ý va o ƠN 

THÁNH CHÚA. Amến.   

(XB chia sẻ). 

CẦU NGUYỆN 
Anh Giuse Nguyễn Văn Điền, anh chồng của chị Ber-

nadette Nguyễn Thị Lan (K.28) vừa về với Chúa ngày 

07.06.2018 tại Strasbourg ; 

Cụ Lê Đình Nho, thân phụ của anh chị Joseph Micha-

el Lê đình bửu Cam (K.26) – Marie Goretti Lê Đình 

Thanh Vân (K.23), đã từ trần tại Anh Quốc ngày 

23.05.2018, hưởng thọ 98 tuổi ; 

Anh Lâm Ngọc Tùng, con rể của Anh Phêro Đặng 

Quang Hoạt (K.5)  vừa từ trần tại Phần Lan, hưởng 

dương 46 tuổi ; 

Bà Jeanne Nguyễn Minh, hiền thê anh Giuse Nguyễn 

Bửu Chánh (K.4), đã về với Chúa sáng thứ tư 

06.06.2018 tại Toulouse - Pháp, hưởng thọ 71 tuổi ; 

Chị Maria Nguyễn Thị Kim Huê (K.23), từ trần ngày 

01.06.2018 tại Montpellier - Pháp, hưởng thọ 77 tuổi. 

Linh hồn Đaminh Tống Văn Kỳ, nhạc phụ chị Têrêsa 

Trần Thị Thanh Thúy (K.28), từ trần ngày 23.05.2018 

tại Texas - Hoa Kỳ ;  

Anh Phêrô Phan Ngọc Trung, con rể bà Nguyễn Thị 

Lan (K.17 Paris), đã từ trần tại Stuttgart -  Đức quốc, 

hưởng thọ 62 tuổi ; 

Thomas Nguyễn Ngọc Dũng, em trai của cursillista 

Giuse Many Hùng (K.5) vừa qua đời tại Mỹ ; 

Anh Augustinô  Nguyễn Đức Huấn, chồng của chị 

Trần Thị Oanh (khoá 7) đã được Chúa gọi ngày 

06.04.2018 tại Bỉ quốc; 

Anh Louis Nguyễn Tấn Như (K.14),  chồng của chị 

Marie Catherine Nguyễn (K.25), đã về cùng Chúa 

ngày 18.04.2018, hưởng thọ 81 tuổi. 

Tin tưởng vào quyền năng và lòng từ bi của Đấng 

Cứu Thế Phục Sinh, nguyện xin cho linh hồn những 

người thân của chúng ta, sớm được Thiên Chúa đưa 

về hưởng sự sống đời đời nơi Thiên Quốc. 

Ủng hộ Phong Trào 
AC Clément Seck 50 € 

Chị Nông Thi Khuê 30 € 

AC Hiện - Nguyệt 20 € 

Anh Trương Quang Trung 70 € 

Chị Elisabeth Nguyễn 50 € 

Ủng hô ngày Ultreya 25/02 295 € 

Ủng hộ ngày tĩnh tâm mùa Chay  331 € 

Anh chị Trần Xuân Lâm  50€ 

Chị Nhựt Thu  30€ 

Chị Nguyễn thị Bạch Liên  400€ 

Chị Nguyễn thị Liên  50€ 

Anh Đoàn Quốc Khánh  20€ 

Bác Laberibe Geneviève  100€ 

Mme. Liebert Catherine (chị Huệ) 50€ 

Chị Nguyễn thị Bé Ba  50€ 

Chị Dương Ngọc Nữ  25€ 

Chị Dương Ngọc Sáng  25€ 

Nguyễn Marie Catherine 25€ 

Bà Chung văn Quan  50€ 
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Kính quí Cha, quí Thầy, quí Sơ, 

Cùng quý anh chị cursillistas khắp Âu Châu. 

Trước hết em xin tạ ơn Chúa Mẹ, và cám ơn 

tất cả các anh chị đã góp lời cầu nguyện cho 

em qua cơn bệnh tật. Hôm nay em xin chia 

sẻ cảm nghiệm của hành trình em đã trải 

qua cơn bệnh bất ngờ và lạ lùng. 

Sau mấy ngày tết nguyên đán Mậu Tuất 

2018 (vào tháng hai), em bắt đầu cảm thấy 

khó chịu trong người, thường xuyên đau 

đầu, cảm giác như có vật nặng gì đè lên, còn 

mắt thì nhức và không nhìn thấy rõ. Những 

triệu chứng này khiến em đi đứng không 

vững. Bác sĩ gia đình giới thiệu em đi khám 

mắt. Theo bác sĩ nhãn khoa, trong mắt 

không có vấn đề, nhưng cơn đau là do ở cơ 

xung quanh mắt. Lúc em trở lại bác sĩ gia 

đình thì tự nhiên mắt bên phải nhắm nghiền 

lại ! Em được đưa ngay tới khoa cấp cứu của 

bệnh viện. Sau hai lần chụp IRM - mắt và 

toàn thân - cùng với xét nghiệm nước tủy 

sống, bác sĩ phát hiện phía sau mắt có một 

vùng bị tổn thương. Sau khi kiểm tra các 

phản xạ của cơ thể, ông ta nói : « Tôi lấy làm 

thắc mắc không hiểu sao bà có dấu hiệu này mà 

không bị đột quỵ, hoặc nhẹ lắm là tai biến mạch 

máu não, trong khi đó cơ thể bà vẫn còn những 

phản xạ bình thường như vầy ! ». Trước hội 

đồng y khoa  với tất  cả 8 người, gồm giáo 

sư và bác sĩ điều trị, bác sĩ thực tập, em thầm 

cảm tạ « Ba Ngôi Thánh Chúa đã gìn giữ 

con ! ». Sau lần tiếp tục làm IRM mắt thì 

phát hiện một mảng thịt đè lên dây thần 

kinh dẫn vào mắt, nên mi mắt không mở lên 

xuống được ! Bác sĩ cho em trị liệu tạm thời 

bằng thuốc, và xuất viện sau một tuần ở nhà 

thương, trong lúc chờ đợi họ họp bàn để tìm 

cách chữa trị (vì giải phẩu rất nguy hiểm, do 

dây thần kinh của mắt rất mong manh, sợ ảnh 

hưởng các bộ phận khác).  

Về nhà uống thuốc và chờ nhà thương gởi thơ 

báo tin, em rất buồn vì chỉ còn mở được có 

một con mắt. Vã lại sau ba tuần nữa là bắt đầu 

chuyến hành hương ở Lyon : viếng cha thánh 

Vianney ở Ars, thánh Philomen, thánh Claude 

Colombier, thánh Marguerite de la Coque, 

Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Paray-le-Monial, 

thánh Bernadette ở Nevers ; viếng cha dòng 

Roger ở Taizé. Dù sao mặc lòng, em đã quyết 

tâm tham gia chuyến hành hành hương bốn 

ngày như dự định. Dưới sự hướng dẫn cầu 

nguyện của cha trưởng nhóm, với tâm tình 

phó thác và « trông cậy vào Ơn Thánh Chúa ». 

Thế rồi như một phép lạ Thiên Chúa đã thực 

hiện nơi em, về đến nhà tự nhiên con mắt em 

mở ra, em nhìn thấy bình thường sau bốn 

ngày có một mắt nhắm lại ! Tất cả những anh 

chị hiện diện trong chuyến hành hương không 

xiết ngạc nhiên. Hôm nay em đã khỏe hẳn, và 

hai mắt mở như nhau, nhìn thấy mọi vật bình 

thường như trước.  

Tạ Ơn Chúa Mẹ, cám ơn các anh chị đã gởi 

điện thoại và gửi mails hỏi thăm, nhất là đã 

cùng hiệp ý với gia đình em để khẩn cầu cho 

em qua được cơn bệnh lạ lùng vừa qua.   

Kính chúc quí Cha, quí Thầy, quí Sơ, các Anh 

Chị Em cursillistas được nhiều sức khỏe và 

bình an của Chúa. 

Maria Trương thị Bé Ba K.19 (Bordeaux)  

« Hồng Ân Thiên Chúa bao la, 

Muôn đời con sẽ ngợi ca Ơn Người ». 
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cho n mo  t vị  tha nh ba o trờ , thì  lu c 

đỗ  tha nh Phaỗlỗ  cu ng khỗ ng pha i la  

ngườ ị na m ờ  đa u danh sa ch… 

Kho ng pha ị vì  kho ng bịế t ra ng chì nh 

vị  To ng đo  na ý – ngườ ị đa  đị rao 

gịa ng Tịn Mư ng cho da n ngoa ị – no ị 

ba  t, xua t chu ng gịư a ca c gường ma  t 

kha c trong bo ị ca nh Phu c A m ho a 

thờ ị đo , trong đo  co  sư  khaị sịnh PT 

Cursịllo. Nhưng, ờ  thờ ị ma  PT chì  

chuýế n nha m tờ ị như ng ngườ ị trế , 

thì  co  thế  la  vì  ngườ ị ta đa  đế n nghì  

để n ca c ự ng viể n kha c nhự : tha nh 

Gịoan cha ng ha n – vị  to ng đo  trế , co  

mo  t lòng trung thành, bất khuất – 

như chu ng to ị thườ ng go ị danh nga ị 

trong ca c buo ị canh thư c ca u 

nguýế  n thườ ng đườ c to  chư c va o 

nga ý 27 tha ng 12 ha ng na m; đo  la  

chưa kế  đế n tha nh Gịaco bế  – vị  to ng 

đỗ  đựợ c su ng mỗ   ta i Cỗmpỗstểllể, la  

nờị đa  dịế n ra cuo  c ha nh hường cu a 

100.000 thanh niê n thuộ  c PT CGTH 

– vị  to ng đo  nuo ị dườ ng trong ba u 

khì  huýế n nhịế  m đa  cho ra đờ ị PT 

Cursịllo la m mo ị trườ ng khaị sịnh 

ca c Kho a Cursịllo. Tuý nhịế n, đo  chì  

la  như ng gịa  thịế t đườ c đa  t ra, co n 

sư  tha  t la  kho ng mo  t aị trong như ng 

Trườ c khị đế  ca  p đế n pha n thư  ba 

cu a co ng trì nh na ý, thịế t tườ ng cu ng 

nế n thua  t la ị cho ca c ba n ro  trong 

trườ ng hờ p na o ma  Tha nh Phaolo  đa  

đựợ c chỗ n la m Quan tha y chì nh thự c 

cu a PT Cursịllo. Ca u chuýế  n na ý do 

chì nh cha Gaýa  vịế t la ị. Sau đa ý la  

ba n dị ch ba ị vịế t cu a nga ị. 

KHỞI ĐẦU 

To ị pha ị thu  nha  n mo  t ca ch cha n 

tha nh ra ng như ng ngườ ị đườ c Chu a 

tuýế n cho n đế  thư c hịế  n mo  t cuo  c 

ca ch ma ng vì  đa ị cho PT Cursịllo, đa  

kho ng bao gịờ  nghì  ra ng PT sế  ca n co  

mo  t quan tha ý haý mo  t vị  ba o trờ  

trế n trờ ị na o đế  la m trung gịan gịư a 

chu ng ta vờ ị Chu a Cha. Bờ ị trong 

như ng buo ị đa u, vịế  c chu  trường đa  t 

Đự c Kitỗ  la m trung ta m nỗ i ba  t cu a 

PT đa  la m cho chu ng ta kho ng tha ý 

ca n thịế t pha ị đa  t va n đế  vế  địế u đo . 

Hờn nư a, vịế  c đị tì m cho PT mo  t vị  

tha nh ba o trờ  co  lế  xếm ra kho ng 

pha ị phế p, trong khị ngườ ị cursịllịsta 

hườ ng tro n vế n con ngườ ị mì nh vế  

vờ ị Đư c Kịto  đế  ra sư c nuo ị duờ ng 

mo  t mo ị quan hế   trư c tịế p, ga n gu ị, 

tha n ma  t va  rịế ng tư vờ ị Nga ị.  

Chu ng to ị chì  da m ca  ý dư a va o sư  

ca u ba u cu a Đư c Mế  Marịa, vì  ngaý tư  

như ng gịa ý phu t đa u tịế n cu a lị ch sư  

PT, Mế  đa  chịế m gịư  mo  t vị  trì  đa  c 

bịế  t quan tro ng trong lo ng su ng mo   

cu a mo ị ngườ ị cursịllịsta; nế u co  

thế m mo  t địế u gì  kha c nư a thì  đo ị 

vờ ị chu ng to ị xếm ra, no  đa  vườ t qua 

kho ị ca c gịờ ị ha n cu a như ng gì  la  nế n 

ta ng Kitô giáo. 

Va  nế u chu ng to ị đườ c ýế u ca u đế  

THÁNH PHAOLÔ 
— QUAN THẦY PHONG TRÀO CURSILLO — 

ngườ ị sa ng la  p PT nế u ra va n đế  

cho n cho PT mo  t vị  tha nh ba o trờ , 

du  va n tha ý ra t ca n đế  co  đườ c mo  t 

điể m tự a vự ng chác, bợ i nhự ng nỗ i 

đau va  nhự ng khỗ  kha n ma  PT đa  

pha ị ga nh chị u trong như ng bườ c 

đa u hì nh tha nh va  pha t triể n. “Cỏ 

lùng” va n thườ ng xuýế n xua t hịế  n 

trế n như ng ca nh đo ng lu a, nhưng đo  

la ị chì nh la  da u a n cho tha ý co ng 

trì nh cu a Thịế n Chu a – co ng trì nh 

đựợ c thự c hiể  n bợ i sự  hựợ ng da n 

cu a Tha nh Lịnh – đang đườ c to  hịế  n 

gịư a muo n ngườ ị. 

Ý KIẾN ĐÃ ĐẾN TỪ ĐÂU? 

Để  hiể u rỗ  điể u na y, chu ng ta ca n 

pha ị quaý trờ  la ị bo ị ca nh cu a mườ ị 

haý mườ ị haị na m sau khị Kho a Cur-

sịllo đa u tịế n đườ c to  chư c va o 

tha ng Gịế ng na m 1949 đế  tha ý đườ c 

sư  lờ n ma nh va  sư  co  ma  t cu a PT 

trong ta t ca  ca c gịa o pha  n ờ  Ta ý Ban 

Nha, trong ha u hế t ca c nườ c ờ  Cha u 

Mý  nhưng vờ ị mo  t nhị p tịế n cha  m 

hờn, ta ị mo  t so  vu ng ờ  Cha u A u. Va o 

như ng na m đa u cu a tha  p nịế n 60, 

ca c va n pho ng thư ký  quo c gịa đa  

đựợ c thiể t la  p, đa u tiể n la  ta i 

Mế hịco , ro ị đế n Vế nế duế la va  ì t la u 

sau la  ta ị Ta ý Ban Nha. Nga ý 12 

tha ng 6 na m 1962, ca c Gịa m Mu c đa  

tha nh la  p va n pho ng thư ký  quo c gịa 

cu a Ta ý Ban Nha va  đa  t Đư c Cha 

Hếrva s la m gịa m đo c tịế n khờ ị cu a 

va n pho ng, va  thư ký  phu  ta  cho Đư c 

Cha chì nh la  ngườ ị đa  vịế t như ng 

do ng na ý. Gịư a ca c nhịế  m vu  pha ị 

la m như vịế  c ga  p gờ  ca c lịnh hoa t 

vịế n thịế ng lịế ng ờ  Vallế dế los 

Caì dos, thì  co  vịế  c to  chư c Ultrếýa 
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toa n quo c la n đa u tịế n dư  tru  sế  

dịế n ra va o na m 1963 ta ị Tarragona. 

Ta ị sao la ị ta ị Tarragona? Vì  nhịế u lý  

do. 

Trườ c hế t la  vì  na m 1963 la  na m ma  

toa n thế  gịa o ho  ị Ta ý Ban Nha mư ng 

ký  nịế  m 19 thế  ký  tha nh Phaolo  đa  

đa  t cha n để n đa t nựợ c na y. Va  viể  c 

mư ng kì nh na ý la ị đườ c to  chư c 

ta ị Tarragona. Thư  đế n, lu c đo  vị  

Gịa m Mu c cu a tha nh pho  a ý chì nh la  

Đự c Hỗ ng Y Bểnjamin dể Arriba Y 

Castro, ngườ ị ma  trong đa ị ho  ị Ul-

trếýa, Đư c Cha Hếrva s đa  go ị nga ị 

la  “Hồng Y của thánh Phaolô và là 

cha đẻ của PT Cursillo”. Sở  dĩ  Đứ c 

Cha la m như va  ý la  mo  t ca ch đế  

co ng khaị nhì n nha  n va  ca m ờn Đư c 

Ho ng Y đa  tư ng đư ng ra ba o vế   PT 

Cursịllo trong như ng na m trườ c đo , 

ba ng vịế  c nga ị đa  ma nh mế  lế n tịế ng 

xa c quýế t vế  “những hoa trái thiêng 

liêng mà chính ngài nhận thấy rõ nơi 

những người đã có cơ hội sống qua 

kinh nghiệm Cursillo”. Va  lý  dộ thứ  

ba đo  la  vì  gịa o pha  n na ý co  so  cur-

sịllịsta đo ng nha t. 

ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA TRONG BUỔI 

ULTREYA TOÀN QUỐC? 

Pha t bịế u trong buo ị Clausura, Đư c 

cha Hếrva s xa c nha  n địế u na ý: “To ị 

nghế ca c gịờ ị chư c co  tha m quýế n 

cu a sư  tha n To a Tha nh no ị ra ng: nếu 

Thánh Phaolô có trở lại đây, chắc 

ngài cũng sẽ trở thành một Cursillis-

ta. Điể u na y thểỗ tỗ i, la  mỗ  t vinh dự  

qua  lờ n cho PT Cursịllo cu a chu ng 

ta, va  nga ị no ị như thế  đế  bịế u lo   

ta m lo ng tha  t ta m đo ị vờ ị chu ng ta. 

Nhưng to ị chì  da m khịế m nhườ ng 

ma  no ị ra ng, nế u Tha nh Phaolo  co  

trờ  la ị trế n đa t nườ c Ta ý Ban Nha 

na ý đế  rao gịa ng Tịn Mư ng, thì  

như ng ngườ ị đa u tịế n sế  thếo nga ị 

đỗ  la  nhự ng Cursillista”. Va  vợ i mỗ  t 

nịế m tịn ýế u va  hý vo ng nga ị tịế p 

lờ ị: “vì thế tôi ao ước các cơ quan 

hữu trách sẽ cho chúng ta được 

quyền chọn Thánh Phaolô làm Quan 

Thày cho PT; điều này chắc cũng là 

ước muốn của một con người hằng 

luôn yêu thương và bảo vệ PT đó là 

Đức Hồng Y De Ariba Y Castro”. Sau 

khị như ng tra ng pha o taý vư a dư t, 

ngườ ị ta no ng lo ng chờ  đờ ị đế  nha  n 

đựợ c mỗ  t lợ i tham lua  n cu a Đự c 

Ho ng Y; kho ng như ng vì  chư c pha  n 

cao ca  cu a nga ị nhưng co n la  vì  nga ị 

đa  nhiể u la n cự u la y PT, nga i đa  lể n 

tịế ng can thịế  p va  bế nh vư c cho PT 

trườ c ma  t ca c Bo   To a Tha nh Ro ma, 

va  ngaý ca  trườ c Đư c Tha nh Cha. 

Trong lờ ị hua n du , nga ị la  p tư c vế n 

mờ  cho tha ý địế u bì  ma  t ma  la u naý 

đa  đựợ c nga i giự  kì n: đỗ  la  viể  c 

nga ị đa  thư c hịế  n ca c thu  tu c ca n 

thịế t cho ca c hoa t đo  ng cu a PT vờ ị 

To a Tha nh Ro ma! 

VỊ HỒNG Y VÀ  

ĐỨC THÁNH CHA PHAOLÔ VI 

Trong cuo  c ýế t kịế n vờ ị Đư c Tha nh 

Cha Phaolo  VI, ĐHY đa  kế  la ị như ng 

điể u ky  diể  u ma  Thiể n Chu a đa  

thư c hịế  n cho con ngườ ị trế n toa n 

thế  gịờ ị qua co ng cu  cu a Nga ị – PT 

Cursịllo; ĐHY co n ba ý to  lo ng ao 

ườ c muo n đườ c đa  t Tha nh Phaolo  

la  vị  la nh đa o cho co ng trì nh Phu c 

A m ho a thế  gịờ ị na ý. Đư c Phaolo  VI 

cha m chu  la ng nghế va  đế  nghị  ĐHY 

đì ch tha n sỗa n tha ỗ đợn xin chì nh 

thư c na ý. Đo ị vờ ị ĐHY, vịế  c thư c 

hịế  n lờ ị đế  nghị  cu a ĐGH la  địế u 

hịế n nhịế n, bờ ị gường ma  t sa ng la n 

cu a vị  “Tông Đồ Dân Ngoại” na ý đa  

ga ý a n tườ ng ra t ma nh mế  trế n 

nga ị, kho ng như ng thế  hì nh a nh cu a 

nga ị co n đườ c la m no ị ba  t qua ca c 

cuo  c lế  mư ng kì nh nga ị ta ị Tarrago-

na. Đo ng thờ ị, ĐHY co n xa c tì n ra ng 

đỗ i vợ i nhiể u ngựợ i, ca c Khỗ a Cursil-

lo đa  ta o nế n con đườ ng tư a như con 

đựợ ng lể n Đa-ma t cu a Tha nh Phaỗlỗ  

– con đườ ng cu a sư  bịế n đo ị. Vịế  c so 

sa nh đo  xua t hịế  n khị nga ị nghế 

đựợ c nhự ng lợ i chia sể  cu a mỗ  t cỗ ng 

nha n: “Chính trong Khoá Cursillo mà 

đời con được biến đổi, không phải là 

lời của các Rollista làm phép lạ ấy cho 

con mà chính là Chúa đã đánh động 

con. Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng 

đó, con cảm nhận tâm hồn con đã 

được Ngài biến đổi. Con hỏi Chúa: 

Chúa ơi! Chúa là ai? Và con nghe thật 

rõ: Ta là Giêsu. Lúc đó con buột miệng 

hỏi Ngài: Chúa muốn con làm gì?”. 

Kho ng thế  nghị ngờ , ca u chuýế  n na ý 

nha c la ị sư  hoa n ca ị cu a Tha nh 

Phaolo  trế n đườ ng đị Đa-ma t. Tư  

nga ý a ý, nga ị tư  hư a sế  la m ta t ca  đế  

đựợ c ĐGH tuyể n phỗng Tha nh 

Phaolo  la m đa ng ba o trờ  cho như ng 

anh chị  ếm đa  ga  p đườ c “con đường 

Đa-mát” cu a ho  trong ca c khoa  Cur-

sịllo. Va  ĐHY kế t thu c ba ị dịế n va n 

cu a nga ị như sau: «Kể từ nay, Thánh 

Phaolô – người đã được ơn trở lại 

trên đường đi Đa-mát – sẽ trở thành 

trung tâm của sự quan tâm, của lòng 

sùng mộ trong cuộc đời mỗi người 

Cursillista. Dưới ánh sáng của Đức 

Kitô, ngài sẽ giải đáp mọi vấn đề, và 

với ơn Thánh ngài được kín múc từ 

Đức Kitô, ngài sẽ làm chớm nở trong 

tim của mọi Cursillista lòng khao khát 

rao giảng về Nước Trời cho khắp 

cùng cõi đất». Ca c lờ ị a ý đườ c đo n 

nha  n ba ng mo  t tra ng pha o taý vang 

do  ị gịư a muo n tịế ng rếo ho , hoan ho  

tườ ng như kho ng dư t. 
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Vui mừng hân hoan cùng  
Cha Linh Hướng  

Phêrô NGUYỄN TRỌNG QUÝ 
nhân dịp mừng  

Ngọc Khánh Linh Mục  
1958 -  29.06  -  2018. 

Thánh lễ Tạ Ơn được tổ chức 
ngày 30.06.2018  
tại thánh đường  

St. Bonifatius, Glokenstr.7 - 
44623 Herne  - Đức quốc 

Xin được hiệp lòng cảm tạ 
Thiên Chúa đã ban cho cha 

hồng ân 60 năm  
hành trình thánh hiến. 

Việc này được thực hiện tại Roma, bên cạnh Thánh Phêrô, sau khi đã suy nghĩ rất 

nghiêm túc, và thông suốt mọi sự, với chức vị Giáo Hoàng, dưới sự hướng dẫn của 

Chúa Thánh Linh, chúng tôi xin chính thức bổ nhiệm và tuyên bố Thánh Tông Đồ 

Phaolô được đặt làm thánh Bổn mạng của PT Cursillo trước mặt Chúa và Giáo 

Hội. 

Phaolô VI, ngày 14 tháng 12 năm 1963 

Nguyên văn Tông sắc: 

http://cursilloxuanlocvn.com/thanh-phaolo-quan-thay-pt-cursillo/ 

Ba n va n chì nh vịế t ba ng taý đườ c 
sư  tha n Toa  Tha nh – Đư c cha Rịbếrị 
– đì ch tha n trao ta  n taý cho Đư c cha 
Hếrva s. Sư  tha n To a Tha nh cu ng đa  
no ị mo  t va ị lờ ị ngo  nga n go n như 
sau: “Tôi đã nói nếu Thánh Phaolô 

trở lại, ngài sẽ là một Cursillista, 
nhưng tôi còn được biết rằng ngài 
chính là nguyên mẫu của Cursillista 
đích thực. Tức là những người đã 
sống kinh nghiệm Cursillo sẽ tìm 
thấy nơi dung mạo tuyệt vời của 
Thánh Phaolô một tấm gương cho 
đời sống, cho hành động và đường 
hướng thiêng liêng mà họ cần noi 
theo để vững bước và thăng tiến 

trên con đường về với Cha bằng việc 
bắt đầu sống Ngày Thứ Tư của họ.” 

Như ng gịờ  phu t bị  ngườ c đa ị ma  PT 
Cursịllo pha ị tra ị qua naý đa  thuo  c 
vế  dì  va ng. Tha  t va  ý, trong sa c lế  nh 
na ý ĐGH Phaolo  VI đa  tuýế n 

bo : “Những hoa trái phì nhiêu phát 
xuất từ Phong Trào này làm ấm lòng 
các chủ chăn”. Đứ c Gia m Mu c tha nh 
Cadịz xa c nha  n ra ng đa ý la  la n đa u 
tịế n co  sư  co ng khaị ta n tha nh hoa t 
đỗ  ng cu a mỗ  t PT gia ỗ da n tự  mỗ  t vi  
đa i diể  n Chu a Kitỗ . Đự c cha Lểrida 
kho ng ngờ t lờ ị khị no ị lế n “niềm vui 
khó tả về món quà của Chúa Quan 

Phòng”. Đư c Gịa m Mu c tha nh Sala-

manca co n cho ra ng nghị  đị nh na ý 
đa  t PT Cursillỗ lể n vi  trì  ha ng đa u 

trong co ng cuo  c đo ị mờ ị Kịto  hư u 
ba t đa u vờ ị Co ng Đo ng. 

THAY CHO KẾT LUẬN 

Sau khị Đư c cha Rịbếrị trao ta  p ta ị 
lịế  u cu a Toa  Tha nh cho Đư c cha 
Hếrva s, kế t thu c cuo  c ga  p gờ , nga ị 
da ng lế n lờ ị ca u nguýế  n: “Lạy 
Thánh Phaolô – quan thầy của PT 
Cursillo – cầu cho chúng con”. Đứ c 

cha Hếrva s muo n nha n cờ ho  ị na ý 
để  nghi  kể t thu c mỗ i buỗ i hỗ p ba ng 
lờ ị ca u nguýế  n nga n na ý đế  no ị lế n 
lo ng ca  ý tro ng cu a chu ng ta va o lờ ị 
ca u ba u cu a Tha nh Bo n Ma ng trườ c 
ma  t Chu a. Đo ị vờ ị chu ng to ị – 
như ng ngườ ị sa ng la  p PT – đa  tư ng 
tra ị qua nhịế u bịế n co  đau thường, 
chu ng to ị ca m nha  n tha  t sa u sa c 

như ng a n ban do ị da o cu a Thịế n 
Chu a nờị cư  chì  na ý cu a Toa  Tha nh 
Ro ma. 

(Trích tài liệu “Thoáng nhìn lịch sử 
PT Cursillo”, EML chuýế n ngư ) 

GIÂY PHÚT MONG CHỜ 

Na m tha ng sau, nga ý 14 tha ng 12 

na m 1963, ĐGH Phaolo  VI ký  To ng 

sa c Toa  Tha nh da ị 27 ha ng, vịế t 

ba ng tịế ng La tịnh va  ba t đa u ba ng 

như ng chư  sau đa ý: “Vịgết Salubrị-

tếr”, co  thế  dị ch la : “Hoa rư c 

nờ ”. Chu ng ta co  thế  đo c thế m trong 

va n ba n nghị  đị nh như sau: 

http://cursilloxuanlocvn.com/thanh-phaolo-quan-thay-pt-cursillo/
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Công luận nhận định năm 2017, dưới triều đại ĐGH 

Phanxicô có nhiều biến cố ảnh hưởng cả trong Giáo 

Hội và thế giới. Đức Phanxicô, vị Giáo Hoàng siêu cao 

truyền thông, quản trị viên giỏi, giảng thuyết lừng danh, 

tay chơi chính trị tài tình, khiến mọi nan đề biến mất. 

Trong tác phẩm mới của ký giả Đức, Austin Ivereigh 

‘‘François le Réformateur. De Buenos Aires à 

Rome’’ (Phanxicô người Cải Cách. Từ Buenos Aires 

đến Roma) Ed. Emmanuel, 2017. Tác giả viết nhấn 

mạnh ĐGH Phanxicô có sáng kiến mục vụ, chưa ai 

làm của ‘‘Giám Mục mang Mùi Chiên’’, của ‘’Người  

sống cho người khác’’. Đức Phanxicô là người mang 

tinh thần Phúc Âm  canh tân, với chiến thuật mục vụ 

dành ưu tiên hàng đầu cho người nghèo.  

Cải tổ giáo triều 

 Ngày 30.5.2016, ĐGH tiếp giáo triều, những người 

phụ trách cải tổ truyền thông : Radio  và truyền hình 

Vatican, do ĐÔ Dario Vigano chủ tịch (lập 2015). Từ 

nay cơ quan này gọi là ‘Viện Truyền Thông’’. Hai việc 

quan tâm là di dân và Hồi Giáo. ĐGH nói, cải tổ phải 

dứt khoát, quyết tâm và sáng suốt –(RV.1.6.16) 

Họp tại Thư Viện Vatican,  G9 Hội Đồng Tư Vấn, chủ 

tịch là HY Don Bosco, Oscar Rodriguez Maradiaga, 

TGM Honduras, lần thứ 17, từ 12-15.12. 2017 bàn : 

xem xét việc dự định thành lập hai bộ mới : Bộ Giáo 

Dân và Bộ Thăng Tiến và Phát Triển Con Người (kết 

hợp của 4 Hội Đồng :  Công lý Hòa Bình, Cor Unum, 

Mục Vụ Di Dân và Y Tế. Hội Đồng đề nghị, được ĐGH 

chấp thuận,  lập Ủy Ban Bảo Vệ Trẻ Em, nạn nhân lạm 

dụng tình dục, với tiếp tay của HĐGM địa phương. 

Trụ sở G9 có dinh thự ở Castel Gandolfo, 6 tháng 

họp một lần. Thư ký, ĐC Marcelo Semenrano, giáo 

phận Albano. Tám HY cố vấn đến từ Vatican, Mỹ (2), 

Đức, Úc, Ấn Độ và Congo. G9 sẽ tháp tùng ĐGH trong 

công du. Theo thủ bút, 30.9. 2013, khi bổ nhiệm G9, 

ĐGH muốn cải tổ giáo triều thành Cộng Đồng Dân 

Chúa. Phiên họp đầu tiên 5.12.2013, sau đó, 3 tháng 

họp một lần. (RV 10.1.3018) 

 Ngày 29.1.2018, ĐGH ban hành Tông Hiến 

‘’Vearitatis Gaudium’’ (Niềm Vui Chân Lý) thay thế tông 

hiến Sapientia Christiana, được Thánh GH Gioan 

Phaolo II, ban hành 1979, cần thay đổi theo xã 

hội. Tông hiến mới áp dụng cho các đại học công giáo, 

phân khoa Giáo Hội, theo tông huấn cũ Ex Corde 

Ecclesiea 1990. ĐTC cho đây là cải cách văn hóa sâu 

đậm. Lựa chọn có tính cách mang tính cách thừa sai, 

ra đi. Bốn tiêu chuẩn mới cho các học viện, kinh viện, 

đại học công giáo :  

- Suy niệm rao giảng đức tin,Tin Mừng, trở về cội 

nguồn, trung tâm.  

- Đối thoại để trải nghiệm trong cộng đoàn niềm vui 

chân lý, truyền thông và hiệp thông. 

-Dẫn đến liên khoa và xuyên khoa để thực hiện 

khôn ngoan và sáng tạo. Tránh phân tán lý thuyết và 

thực hành.  

- Thành lập mạng lưới giữa các nước, các tôn giáo, 

các truyền thống, giới trí thức, mở ra bên ngoài, tìm 

kiếm lối đi mới, giải đáp những vấn đề nhân loại. (Mai 

Khôi.  http : // fr. Zenit.30.1.2018) 

- Ban hành sắc lệnh 3.3.2018, quyết định lập lễ 

‘’Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội’’, vào thứ Hai, sau lễ Chúa 

Thánh Thần Hiện Xuống. Năm nay, là ngày 

21.5.2018 

- Ngày 9.4.2018, ban hành Tông Huấn ‘‘Vui Mừng 

và Hân Hoan’’ (Gaudate et Exultate). Về ơn gọi nên 

Thánh trong thế giới hôm nay. Trong đó nêu gương 

thánh thiện của 30 vị Thánh. Có ĐHY VN, Nguyễn 

Văn Thuận (số 17).,  

- Ngày 20.5.2018, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện 

Xuống, ĐGH công bố danh sách 14 tân Hồng Y. Tấn 

phong vào 29.6.2018. Đức Hồng Y tân cử Giovanni 

Angelo Becciu, 69 tuổi, Phụ Tá Quốc Vụ Khanh, 

được đề cử là Bộ Trưởng Phong Thánh, thay ĐHY 

Angelo Amato nghỉ hưu. Hiện nay, Hồng y đoàn có 

227,  trong đó 125 vị là Hồng Y cử tri,  dưới 80 tuổi. 

Theo đuổi và cổ võ Hòa Bình 

Ngay từ đầu triều đại, ĐGH có hoài vọng ‘‘Giáo 

Hoàng Hòa Bình’’, đã gọi ‘‘thế chiến thứ ba, đang 

đánh từng mảng từ đầu thế kỷ 21.’’ ĐGH đóng góp 

cho hòa bình nhiều nơi, đến nơi hay gửi sứ điệp : 

2013, ĐGH giúp ngăn ngừa sự can thiệp quân sự 

của Tây phương vào Syrie. Nhẹ bớt căng thẳng giữa 

Hoa Kỳ và Cuba. 

2014, từng tố cáo “tội ác chống nhân loại”, tức nô lệ 

thời đại đầu tiên’’ với 4.000 người tham dự. Sau lễ  

có 1.500,người nghèo đến từ Roma, Paris, Bruxelles, 

Varsaw, Krakow, Luxembour  ăn trưa với ĐGH tại hội 

trường Phaolo VI. Đón tiếp có 40 phó tế,  2.500 tình 

nguyện. Trước đó, 18.11, lúc 20g, các tình nguyện có 

buổi canh thức tại  nhà thờ Lorenzo. 

Ngày 13.11.2017, ĐGH ban hành sứ điệp hòa bình 

nhân dịp ngày hòa bình thế giới 1.1.2018 : Người di 

dân tỵ nạn : những người tìm kiếm hòa bình. Nguyện 

ước tốt đẹp cho hòa là bình an cho người và cho 

Giáo Triều Phanxicô Thời gian qua 
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quốc gia trên thế giới. Bốn biện pháp cho người tỵ nạn : 

cho nhập cảnh, bảo vệ nhân phẩm, hỗ trợ phát triển, 

cho tham gia cuộc sống.  ĐGH đề xuất LHQ soạn thảo 

‘‘Hiệp Ước toàn cầu vấn đề di dân và tỵ nạn’’ 

Trong diễn văn trước ngoại giao đoàn 8.1.2018, ĐGH 

nhắc lại : muốn có hòa bình phải đối thoại gặp gỡ, 

thương thảo, chứ không b¢ng vũ khí. Trong những lúc 

gặp gỡ ấy, không còn hận thù ghen ghét, mà bình tĩnh. 

Dễ dàng ký kết vì lợi ích đất nước. Hiến chương quốc tế 

nhân quyền, công bố 10.12.1948,  đã 70 năm của 

LHQ  cần được triệt để tôn trọng, hơn bao giờ : bình 

đẳng và công bình. Buồn vì ngày nay con người bị xúc 

phạm áp bức hà hiếp, cả phụ nữ và trẻ em, quá nhiều 

do chính sách cai trị. Tòa Thánh đã làm và chứng minh 

trong thông điệp Pacem in Terris của Thánh GH Gioan 

XXIII: công lý, lẽ phải, thừa nhận nhân phẩm. 

 Ngày 24.1.2018, lễ thánh Phanxicô Salesio, quan thày 

nhà báo, ĐGH gửi sứ điệp cho ngày thế giới Truyền 

Thông Xã Hội, lần 52, vào 13.5. 2018, mang tên ‘‘Sự 

thật sẽ giải thoát anh em’’ (Ga 8, 32). ĐGH mời gọi : 

nền báo chí hòa bình, là tôn trọng duy trì báo chí, cơ 

quan thông tin, loan báo Tin Mừng và bảo vệ hòa bình. 

Ngài yêu cầu ký giả là ‘‘người canh giữ tin tức’’. Báo chí 

là ngôn luận hòa bình. Đề cao nền báo chí hòa bình. 

Nền báo chí không nhu nhược, không lừa bịp, chống 

giả trá, khoa trương, đưa ra tông điệu mật ngọt.  Báo 

chí phục vụ người nghèo, người không tiếng nói. Trọng 

tâm truyền thông không phải mau lẹ chuyển tin, tác 

động lên thính giả mà chính con người. (RV 24.1.2018) 

Truyền thông là phần trong  kế hoạch Thiên Chúa 

dành cho chúng ta, và một cách thiết yếu gây tình anh 

em. Cuối sứ điệp Ngài lấy lại cảm hứng của thánh 

Phanxicô trong bài kinh hòa bình nổi tiếng : Lạy Chúa 

xin cho chúng con nên khí cụ bình an của Chúa. 

Được biết, ngày Truyền Thông Thế Giới được Công 

Đồng Vatican đề xướng trong sác lệnh Inter Mirifica 

(Phương tiện truyền thông xã hội) được Chân Phước 

GH Phaolo VI công bố 4.12.1963.  

Ngày 20.9.2016, lúc 9g, ĐGH đến Assisi tham dự buổi 

cầu cho hòa bình thế giới lần 30, do Thánh GH Gioan 

Phaolo II khởi xướng, ngày đầu tiên 21.9.1982. Năm 

nay, khai mạc vào 20.9.16, với chủ đề ‘‘Khao khát hòa 

bình, các tôn giáo và văn hóa đối thoại’’. Tham dự có 5 

đại diện : Đức Thượng Phụ Bartolomalos I, Đức Giáo 

Chủ Chính Thống Constantinople, Đại diện Hồi Giáo. 

Đức Thượng Phụ  Efrem II, Giáo Chủ Chính Thống Siria 

ở Antiokia, Hòa Thượng Thủ Lãnh Phật Giáo Thiện Thai 

Nhật Bản và Đại diện Do Thái Giáo. Buổi cầu nguyện từ 

15g đến 17g : cầu nguyện,  phát biểu, mặc niệm, đọc 

thông điệp (nhiều thứ tiếng), ký tên, thắp đèn và trao 

ban bình an. (RV 2. 9. 16). ĐTC đọc bài suy niệm :  Như 

tiên báo ‘’ Con khát nước chúng cho uống giấm chua 

(Tv 69, 22). Lời Chúa ‘Ta khát’’ còn vang vọng khắp 

nơi của những người đau khổ. Xin Chúa giữ  gìn 

chúng con ‘‘nên một’’ (Ga 17, 21), như Người ao ước 

(RV 30.1.18). Được biết, lúc khai mạc ở Assisi, khởi 

kinh cho hòa bình, thì ở New York, trụ sở LHQ, Tổng 

Thư Ký LHQ Kofi Annan, thỉnh ngân lên tiếng chuông 

báo hiệu. Chuông do Nhật tặng. Trên chuông có ghi : 

vạn tuế hòa bình tuyệt đối trên thế giới. Chuông đúc 

bằng tiền kim loại do các em trên thế giới góp. Coi 

như lời cảnh cáo phí tổn do chến tranh. Ngày này, 

một số nước có biểu tình, hội thảo, phát hành tem 

(2004, Đài Loan thắng tranh tem vẽ của em 13 tuổI).  

Ngày 4.1.2018, trước công trường thánh Phêrô, 

ĐGH ngỏ lời với đoàn hành hương xin dành ngày 

23.2. 2018, mùa Chay, cầu nguyện ăn chay cho hòa 

bình, hướng về anh em bị bạo lực tại Congo, Sudan. 

Những người đương đối đầu những bi kịch kéo dài 

trên thế giới.  

Các chuyến công du 

ĐGH đã 22 lần công du ra khỏi Ý với mục đích 

‘‘Giáo Hội ra đi để rao giảng, để thả lưới’’. Lần đầu 

tiên thăm xứ đạo, 17.3.2013, trong nước Ý, ngài nói : 

Đây là sứ điệp mạnh mẽ nhất : Tình yêu. Năm 

2013, ĐGH được báo Forbes xếp hạng 4 trong các 

nhân vật quyền lực thế giới. Báo Times chọn Ngài là 

nhân vật trong năm này. 

Năm 2016, có các chuyến đi : Cuba và Mễ Tây Cơ. 

Hy Lạp, Armenia. Ba Lan. Georgia, Azerbaijan. Thụy 

Điển. Năm 2017, trong các lần đi này, ĐGH phải đắn 

đo lời nói và việc làm. Có thể khơi bạo động chống 

lại Kito hữu ở các nước Hồi giáo. Như Ai Cập, có thể 

đánh đổi một thỏa ước kết thúc nội chiến kéo dài 

nhiều năm. Ở Colombia và Miến Điện gây nguy hại 

cho Giáo Hội địa phương đang bị bách hại. Ba 

chuyến đi quan trọng, năm 2017: 

Công du Cairo Ai Cập, 28 và 29.4.2017, chuyến đi 

nguy hiểm vì an ninh, lại gây ảnh hưởng hòa bình và 

đối thoại giữa Hồi giáo với Chính Thống Giáo Coptic. 

Người công giáo Coptic hay bị đánh phá, luôn là mối 

lo âu của Giáo Hoàng. Trước đây, ĐGH Benedicto 

từng lên án, bênh vực Coptic. Đến Ai Cập, ĐGH 

Phanxicô nói : Tôi nghĩ đến nạn nhân Coptic và gia 

đình bị tấn công trong các  nhà thờ. Ông Ahmad al-

Tayeb, Đại Imam của Đại học Hồi Giáo Sunni, Al-

Azhar, tán thành, phụ họa, tỏ ra xúc động lời nói gọi 

ông là ‘‘người anh em’’ của Đức Phanxicô và ôm hôn 

Ngài. 

Chuyến đi Fatima, tránh yếu tố chính trị, thuần túy 

tôn kính Đức Mẹ, dịễn ra trong 2 ngày, 12 và 

13.5.2017: Trong 6 lần hiện ra và 3 bí mật Đức Mẹ 
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Fatima trao cho Ba Em, liên quan đến hỏa ngục, 

hai thế chiến, ĐGH Gioan Phaolo II bị mưu sát, 

1981. Trong bài giảng phong thánh cho Fran-

cesco và Giaxinta  Marto, ĐGH cảnh báo : Đức 

Mẹ tiên báo, lối sống không Thiên Chúa là xúc 

phạm đến Thiên Chúa của con người. Đời sống 

như thế có nguy cơ dẫn đến hỏa ngục. Tội lỗi 

đều có hậu quả đáng sợ kinh khủng. Lời Đức 

Mẹ hứa, rất đúng : Trái Tim Mẹ, tình yêu sẽ 

thắng. 

 Đến Colombia, 6-11. 2017: ĐGH ủng hộ hòa 

ước hòa giải mới ký giữa chính phủ Juan Ma-

nuel Santos và phe kháng chiến FARC, làm dân 

chúng có nhiều thuận lợi sinh sống. ĐGH nhắc 

những kẻ gây bạo lực : hận thù dẫn đến buồn 

chán, chết chóc dẫn đến đau thương. Ngài kêu 

gọi hòa bình, tôn trọng sự sống và lên án trẻ em 

bị mất tuổi thơ. Ngay còn công du, lãnh tụ 

kháng chiến FARC Rodrigo Ladono đã viết thư 

cho ĐGH : Thông điệp của Ngài là biểu lộ Lòng 

Thương Xót Thiên Chúa. Xin ĐTC tha thứ cho 

bất cứ dòng nước mắt của chúng con đã gây 

đau thương cho Choolombia.  

Qua Miến Điện và Bagladesh, 27.11- 2.12. 

2017. ĐGH không dùng từ Rohingyang gọi thiểu 

số 650. 000 ngườI Hồi Giáo từ Miến Điên chạy 

trốn qua Bangcldesh. LHQ gọi đây là thanh 

trừng sắc tộc. Trong thời gian thăm hai nước 

này trôi qua tốt đẹp, không biểu tình, là nhờ lời 

nói khéo léo của ĐGH gặp giới chính trị, liên tôn 

và tỵ nạn. ĐGH đích thân xin lỗi vì thế giới 

“dửng dưng’’ trước đau khổ người anh em.   

ĐGH Phanxicô, người lãnh trách nhiệm với 

Giáo Hội, mong thế giới hòa bình, đã gửi cho 

thế giới thông điệp Phục sinh Urbi et Orbi, 

1.4.2018 : Chúa Giêsu báo trước : Nếu hạt 

giống  gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì 

nó vẫn trơ trọi một mình, còn nó chết đi, mới 

sinh nhiều hạt khác (Ga 12, 24). Nguyện Chúa 

Phục sinh đem lại hoa trái cho  Thánh Địa, châu 

Phi, Venezuena và những vùng xa lạ. Xin Chúa 

quyền năng xua đuổi hết tội khiên, tẩy sạch vết 

nhơ, người có tội được trong sạch, kẻ ưu phiền 

được sướng vui hân hoan, phá tan hận thù ghen 

ghét, mang lại hòa thuận, yêu thương khuất 

phục mọi quyền bính thế gian (bài Công bố Tin 

Mừng Phục Sinh) (RV. 1.4.2018) 

Phạm Bá Nha 

 

Trong nhịp sống cuồng loạn của thời đại ngày nay, chúng ta 
phải dừng lại trong giây phút hiện tại để sống thực sự cuộc sống 
trần thế của chúng ta. Chỉ có giây phút hiện tại chúng ta mới có 
thể xử dụng tự do nội tâm của mình cách chính xác, chúng ta mới 
thực sự tiếp xúc với thực tại và sự hiện hữu. 

Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận đã được 
Giáo Hội Hoàn Vũ nâng lên Bậc Đáng Kính vào ngày 04.05.2017.  

Khi còn là Tổng Giám Mục Saigon Việt Nam, vào lúc 2 giờ chiều 
15.08.1975, Ngài được nhà cầm quyền cộng sản mời đến Dinh 
Độc Lâp rồi bắt Ngài và đem đi trên một xe hơi có hai công an 
kèm hai bên, đem nhốt tù luôn… Họ đưa Ngài về giam tại Cây 
Vông, Nha Trang. Thành phố Nha Trang nằm trên bãi biển rộng 
đẹp là cơ sở tiền nhiệm của Ngài. Thời gian bị giam nơi đây, Ngài 
thương xót và nhớ đàn chiên của mình ở Nha Trang và ở Saigon 
đang không người chăn dắt. Hằng ngày nghe tiếng chuông nhà 
thờ vang lên, hằng đêm nằm cô đơn nghe tiếng sóng biển, Ngài 
đã khóc khi nghĩ đến thân phận một giám mục trẻ mới 41 tuổi 
khỏe mạnh và có nhiều kinh nghiệm mục tử mà phải bị giam cầm 
nơi đây, Ngài nghĩ đến có thể một ngày nào họ sẽ đưa mình đi xa 
nên Ngài suy nghĩ, mình nên bắt chước Thánh Phaolô viết thư 
cho giáo dân. Hoang mang trong những cảm giác buồn sầu, sợ 
hãi, căng thẳng lẫn lộn trong tâm hồn, làm cho trái tim tan vỡ, 
Ngài đang phải chìm trong bóng tối dày đặc của những đêm kinh 
hoàng đó, Ngài được ánh sáng Chúa Giêsu Kitô soi rọi. Ngài từ từ 
tỉnh thức:  

Tôi phải trực diện với thực tại. Tôi đang bị tù. Nếu tôi chờ đợi lúc 
nào có thời cơ sẽ làm việc lớn; không biết đời tôi thời cơ sẽ đến 
được mấy lần! Chỉ có một điều chắc chắn là tôi sẽ chết. Hãy cướp 
thời cơ mỗi ngày để thực hiện cách phi thường những việc tầm 
thường. 

Niềm xác tín đó gây cảm hứng cho lời cầu nguyện:  

Lạy Chúa Giêsu, con sẽ sống giây phút hiện tại cho tràn đầy yêu 
thương. (trích Chứng nhân Hy Vọng)  

Quá khứ và tương lai không hiện hữu trong cái rời rạc trừu 
tượng của chúng nên không đạt tới sự vĩnh cửu. Sự vĩnh cửu chỉ 
quy hướng về giây phút hiện tại và chỉ được trao ban cho những 
ai hoàn toàn hiện diện vào lúc đó. Chỉ trong giây phút này, ta mới 
đạt tới và sống trong hình ảnh của hiện tại vĩnh cửu (Chứng Nhân 
Hy Vọng) a: P.Endokimov, Le Eta della Vita Spirituale (Các tuổi trẻ 
của đời sống thiêng liêng), Bologna 1968 tr.257-258) 

Ngài dùng thời gian đó, sống giây phút hiện tại bằng cách viết lại 
những kinh nghiệm sống đức tin của Ngài để hướng dẫn con 
chiên của Ngài.  

Giây phút hiện tại của Ngài là giây phút hy vọng.  

Nhờ vậy ngày nay chúng ta có cuốn Đường Hy Vọng, một cuốn 
sách với 1001 câu hướng dẫn cách sống đức tin rất thiết thực.  

Tại trại giam Cây Vông, anh công an gác cổng, người nào được 
anh cho phép mới được vào thăm, nhưng trẻ con thì không ai để 
ý. Có một em bé mỗi sáng đi lễ 5 giờ, cha ngoắc bé vào và dặn, 
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Nha  n đườ c tho ng ba o mờ  Kho a 
Ba Nga ý tư  Ban Địế u Ha nh Phong 
Tra o, chu ng to ị đa u đa ý đế u 
mong muo n tì m đườ c nhịế u tham 
dư  vịế n. Như ng đo ị tườ ng tư ng 
ga  p đo  đa ý vờ ị hý vo ng sế  la  
như ng ngườ ị đa p ư ng lờ ị mờ ị 
go ị ; nhưng mong ườ c va  thư c tế  
nhịế u khị la ị co  nhịế u kha c bịế  t. 
Như ng đa p tra  tư  ca c đo ị tườ ng 
to ị tư ng ký  vo ng đa  la  hịế  n thư c 
ba t to ị pha ị suý nghì  va  nhì n la ị " 
Dịế  n Ma o» ba n tha n. Ngườ ị na ị lý  
do nghế  nghịế  p, gịa đì nh ; ngườ ị 
kha c xịn kha t đế  coị la ị. No ị 
chung, aị cu ng co  lý  do đế  cho ị tư . 

La n no , sau Ultrếýa, to ị nế u va n 
để  vợ i cha linh hựợ ng, sau va i 
phu t tra m la ng, nga ị đa  t "Nghị 
Va n" : "Có thể cách sống của mình 
chưa lôi cuốn được ai chăng ?!" 
Suý nghì  cu a mo  t lịnh mu c đa  
nhịế u na m da n tha n vì  Tịn Mư ng 
ba t to ị pha ị pha ị nhì n la ị "Dịế  n 
Ma o" mì nh, ngườ ị đang đị mờ ị 
ngườ ị kha c da n tha n cho ha nh 
trì nh chư ng ta . 

Ca u chuýế  n rao gịa ng Tịn Mư ng 
cu a tha nh Phanxịco  Assịsị la n no  
to ị đườ c nghế kế  : Nga ý kịa tha nh 
nha n nha c nhờ  ca c mo n đế   cu ng 
nga ị đị rao gịa ng. Ca c tu sì  va ng 
lờ ị ha ng ha ị thếo tha nh nha n lế n 
đựợ ng, đa u đa y để u nỗ n nỗ ng 
chờ  đờ ị như ng lờ ị da ý ba o thuýế t 
phu c trườ c mo  t đa m đo ng cu a 
tha ý mì nh. Nhưng tra ị vờ ị mong 
đợ i, ca c mỗ n để   ra t đỗ i nga c 
nhịế n khị tha ý tha nh nha n chì  
thịnh la  ng đị qua mo  t con pho  ro ị 
nga ị la ị tra m tì nh cu ng ca c tu sý  

về nhà nói mẹ mua cho cha những bloc lịch cũ nhé. Và từ đó Ngài viết vào ban 
đêm lên mặt trái của tờ lich cũ, mỗi ngày một tờ. Em bé này đem về cho các 
anh chị in ra phổ biến. Ngài viết trong một tháng rưỡi. Sau đó họ đưa Ngài cùng 
các quân nhân bị giam giữ ra ngoài Bắc. 

Những giây phút sống hiện tại với tràn đầy yêu thương của Ngài trong mười 
một năm bị tù, có chín năm biệt giam trong phòng tối, chỉ có một lỗ nhỏ dưới 
sàn nằm, Ngài đã phải nằm sấp người để lỗ mũi hướng vào lỗ nhỏ đó mà hít 
thở không khí ngoài trời. Vậy mà, với tình thương của Thiên Chúa, Ngài có thể 
thay đổi tâm hồn người khác, đã hoán cải được số đông các cán bộ công an có 
nhiệm vụ canh giữ Ngài, họ trở nên tốt hơn, họ biết quý trọng người khác. Họ 
được lãnh nhận tình yêu thương từ Ngài và tình yêu này giúp họ sống an hòa 
với tù nhân Nguyễn Văn Thuận. (trong tù không ai được gọi là cha Thuận hay 
linh mục Thuận, mà là tù nhân Thuận) Ngài dạy họ học tiếng Anh, tiếng Pháp, 
tiêng Nga, và Latin, họ thích thú và vui vẻ lắm.  

Trong khi bất cứ ai bị nhốt trong bốn bức tường trại cải tạo cũng đều chờ đợi 
ngày được trả tự do. Dưới chế độ tàn ác của việt công, tất cả tù cải tạo là 
những Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, những công chức cao cấp của 
chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đều được phe thắng cuộc, việt cộng, bắt đi tù cải 
tạo. Ai ai cũng sống trong chờ đợi ngày được tự do, về với gia đình vì tất cả đều 
nghĩ, mình có tội tình gì đâu… Khi mời họ đi trình diện, việt công đã nói chỉ đi có 
10 ngày nhưng họ đã đánh lừa tất cả. Có người 10 năm, có người 15 năm chưa 
ra khỏi cái trại khổ sai cải tạo của họ. Ông xã trưởng nhà tôi, nhờ vì bị thương 
tích nặng khi làm lao động nên mới hân hạnh, chỉ được khổ sai trong 5 năm ở 
trại cải tạo. Khi về đến nhà thì chỉ còn da bọc xương và nỗi sợ hãi luôn luôn ám 
ảnh anh trong giấc mơ, kể cả thời gian sống ở Hải Ngoại mà thỉnh thoảng vẫn 
mơ thấy mình bị ở tù.  

Quá khứ trong tay Thiên Chúa, tương lai thì trong tay quan phòng của Thiên 
Chúa, chỉ có giây phút hiện tại là thời gian duy nhất hiện hữu với chính mình, 
thời gian tràn trề ân sủng của Thiên Chúa.  

Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến ngày tận thế.  

Thiên Chúa hiện diện ở với, thì ta không thiếu thốn gì. Thánh Teresa Hài Đồng 
Giêsu đã sống giây phút hiện tại trong yêu thương thắm thiết. Thánh Nữ thốt 
lên: Ôi Giêsu, yêu thương chỉ có giây phút hiện tại. Thánh Giacôbê: Trong khi 
các ngươi không biết cuộc đời mình ngày mai sẽ ra sao. Thật vậy, các ngươi 
chỉ là hơi nước xuất hiện trong giây lát rồi lại tan biến đi (Gc 4,14)  

Nếu ta ý thức được mình Chỉ là hơi nước trong giây lát rồi tan biến đi thì mình 
chọn sống giây phút hiện tại cho tràn đầy yêu thương là tuyệt vời nhất, là ý 
nghĩa nhất. Muốn sống giây phút hiện tại chúng ta phải tập ý thức những gì ở 
trước mặt chúng ta. Nếu những gì ở trước mắt chúng ta và xung quanh chúng 
ta mà ta không để ý, không hay biết, là ta đang sống không có ý thức. Ý thức 
trong giây phút hiện tại là khả năng của đời sống tinh thần và là tinh hoa của đời 
sống tâm linh.  

Khi tôi nấu cơm, nhặt rau mà tôi ý thức mình đang nấu cơm, đang nhặt rau 
cùng với Chúa Giêsu. Tôi đang trong giây phút hiện tại của tôi. Nói cách khác 
Thiên Chúa có mặt với tôi, sống một cách trọn hảo trong từng phút giây với tôi. 
Sáng thức dậy tôi cám ơn Chúa đã gìn giữ tôi qua một đêm an lành. Làm mọi 
việc chuẩn bị cho một ngày sống và ý thức rằng mình đang làm việc nên rất an 
bình và vui. Cuối ngày tôi làm phút hồi tâm, nhìn lại một ngày xem những gì 
mình đã làm đẹp ý Chúa, những gì mình nói hay làm sai trái hoặc mất lòng ai thì 
xin lỗi rồi cám ơn Chúa trước khi đi ngủ.  

Ngài luôn hiện diện với tôi trong từng giây phút hiện tại.  

Tôi cố gắng sống giây phút hiện tại cho tràn đầy yêu thương với tất cả trân 
trọng trong từng ý nghĩ, từng lời nói, từng việc làm trong sinh hoạt hằng ngày. 
Nhờ vậy, mỗi khi có lời nói hay cử chỉ phiền lòng ai, tôi nhận ra ngay và có cách 
sửa sai ngay.  

Tôi sẽ luôn cảm nhận niềm vui sâu sắc và bình an trong tâm hồn. Tạ ơn Chúa. 

Elisabeth Nguyễn (28.03.2018) 
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trờ  vế . Tờ ị nha , ca c tha ý tha c ma c ho ị tha nh nha n 
sao kho ng tha ý nga ị gịa ng gịa ị gì  ca  ? Tha nh nha n 
điể m tì nh tra  lợ i ra ng chuyể n đi đỗ  chì nh la  lợ i raỗ 
gịa ng. 

Co  như ng thư  "Dịế  n Ma o" đườ c địế m trang ba ng 
a o qua n la  lườ t, thờ ị trang, ba ng trang sư c quý  
hịế m ; ba ng khoa ba ng, kịế n thư c, ba ng đị a vị  xa  
ho  ị… Đo c du  ngo n "Ngườ ị Sa-ma-rị to t la nh" tha nh 
sư  Luca tườ ng thua  t, ngườ ị ta tì m tha ý thư  dịế  n 
ma o na ý : "Một người kia từ Giêrusalem xuống 
Giêricô, dọc đường bị rơi vào tay cướp. Chúng lột 
sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi. Có thầy tư tế 
cũng đi trên con đường ấy. Trông thấy người này, 
ông tránh qua bên kia mà đi ! Rồi tới một thầy Levi, 
cũng trông thấy, nhưng cũng tránh qua bên kia mà 
đi.  

Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới 
ngang chỗ người ấy cũng thầy và chạnh lòng 
thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ vào vết 
thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người 
ấn lên trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọn mà 
săn sóc…" ( Lc.10,29-37 ) 

Dịế  n ma o cu a tha ý tư tế , va  Lếvị, lờ p ngườ ị vị  
vo ng, ho c cao hịế u ro  ng qua ca ch ha nh xư  trườ c sư  
kịế  n đa  bị  Chu a loa ị bo .  

Dịế  n ma o đườ c Chu a đế  cao va  la ý la m ma u mư c 
cho ngườ ị tho ng lua  t đế n đa  t va n na n vờ ị Chu a, xịn 
cho bịế t pha ị la m gì  đế  đườ c sư  so ng đờ ị đờ ị la m 
gịa nghịế  p la ị chì nh la  ngườ ị ngoa ị gịa o trong ca ch 
o ng đo ị xư  vờ ị na n nha n cu a bo n cườ p.  

Lờ ị nha c nhờ  cu a cha n phườ c Gịa o Hoa ng Phaolo  
VI tha  t ro  nế t trong khung ca nh na ý "Con người 
ngày nay thích nhìn ngắm chứng nhân ơn những 
nhà giảng thuyết". Ngứở i xứa cu ng tứ ng nộ i "Trăm 
nghe không bằng một thấy". Gịư a thế  gịờ ị mang 
na  ng khuýnh hườ ng khoa ho c thư c nghịế  m ho m 
naý, chư ng mịnh cu  thế  đang chịế m vị  trì  ha ng đa u. 
Qua  nhịế n con ngườ ị muo n tha ý hờn muo n nghế. 
Muo n na m ba t đườ c qua ha nh đo  ng hờn như ng lý  
thuýế t chì  dư ng la ị đo  ma  kho ng bịế n tha nh hịế  n 
thư c. 

La ý "Dịế  n Ma o" ngườ ị Sa-ma-rị la m ma u mư c, 
la m lờ ị đa p gịa n đờn nhưng hế t sư c cu  thế  cho 
ngườ ị lua  t sì  : "Ông hãy đi, và cũng hãy làm như 
vậy" ( Lc.10,37 ).  

Cha ng da m tra ch, da m pha n na n trườ c như ng đo ị 
tườ ng xếm ra thờ  ờ, la nh nha t vờ ị như ng gì  to ị 
đang qua ng ba , mợ i gỗ i, bợ i tỗ i chựa chự ng minh 
đựợ c chỗ hỗ  tha y diể  n ma ỗ cỗn đựợ ng tỗ i đang 
mờ ị go ị ho  bườ c va o la  gì , rao sao ! 

To ị co  ca m nghịế  m đa ý chì nh la  gịan trua n to ị 
pha ị vườ t qua, la  lo ị mờ  a t co  va  đu  co  sư c lo ị cuo n 
mo ị trườ ng. Ngườ ị quanh to ị co  thế  đa  nghế như ng 
gì  to ị muo n qua ng ba , nhưng ta t ca  như chưa ta o 
đựợ c a m hựợ ng nợi hỗ . Hỗ  muỗ n "Mỗ  t tha y hợn 
tra m nghế". Nhưng ký  vo ng đo  la ị chưa haý ì t xa ý 
tờ ị. 

 La n gịờ  la ị chường haị sa ch To ng Đo  Co ng Vu , 
tha nh Luca đa  mịế u ta  "Dịế  n Ma o" la m nế n tha nh 
qua  tuýế  t vờ ị trong sư  ma ng rao gịa ng Tịn Mư ng 
nờị co  ng đo an tì n hư u ban đa u : 

"Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến 
đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa 
với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa, và 
được toàn dân thương mến. Và Chúa cho cộng đoàn 
mỗi ngày có thêm những người được cứu rỗi" 
( Cv.2,46-47 ) 

Yế u to  la m nế n "Dịế  n Ma o" cu a co  ng đoa n tì n hư u 
tịế n khờ ị kho ng hế  tha ý xua t hịế  n như ng ha o 
nhoa ng, o n a o, nhưng la  : 

 " Đồng tâm nhất trí " 

 " Chuyên cần đến đền đền thờ " 

 " Dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ " 

 " Họ ca tụng Thiên Chúa " 

Va  hế   qua  : ”Được toàn dân thương mến. Và Chúa 
cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được 
cứu độ" 

Đỗ i chiể u "Diể  n Ma ỗ" chự ng ta  nợi tỗ i hỗ m nay 
vờ ị "Dịế  n Ma o" co  ng đoa n tì n hư u ma  ta c gịa  To ng 
Đỗ  Cỗ ng Vu  miể u ta  đa  la  ly  gia i tha  t rỗ  ra ng chỗ 
như ng tha nh qua  tha  t khịế m to n, haý pha ị no ị la  
tha t ba ị cho ha nh trì nh, mờ ườ c nờị to ị ! Kho ng bị 
quan, nhưng kho ng tha nh ta m nhì n va o chì nh 
mì nh, to ị ế ra ng to ị tư  lư a do ị mì nh, va  ta t ca  sế  trờ  
tha nh như ng a m vang cu a thanh la, phế ng phế ng 
cha ng ?! ( 1 Cr. 13, 1 ) 

 Trần nguyên Bình 
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trong một đời sống mới, cho 

tôi được gọi Ngài là Cha. Trong 

cái tuyệt vọng tôi đã tìm thấy 

Chúa  và từ đó tôi đích thực 

khởi đầu hành trình cuộc sống 

của một người Kitô hữu.  

Trong đêm vọng Phục Sinh 

ngày 14 tháng 4 năm 1990, tôi 

đã được thanh tẩy, tái sinh 

trong sự sống mới, được giải 

thoát khỏi tội lỗi, trở thành chi 

thể của Đức Kitô, thành viên 

của Giáo Hội : tôi trở thành 

một thụ tạo mới ! Tôi còn nhớ 

ngày ấy, nghi thức được cử 

hành một lúc với ba giai đoạn 

tại Nhà Thờ Sacré Cœur đông 

nghẹt người đến tham dự buổi 

lễ, và trên dưới trăm người 

chờ nhận bí tích rửa tội. Giây 

phút thiêng liêng đó tôi không 

bao giờ quên vì tôi đang lãnh 

nhận suối nguồn Lòng Thương 

Xót, được phục sinh cùng với 

Chúa trong sự sống. Qua Giao 

Ước nầy, Ngài đã tha thứ các 

tội lỗi tôi đã phạm, và tôi đã trở 

nên con cái người. Mình Thánh 

và Máu Thánh Chúa đã phục 

hồi sự sống cho tôi, và ban cho 

tôi sức mạnh, giúp tôi bước ra 

khỏi thế giới âm u đen tối. Tôi 

cố quên đi những muộn phiền, 

cố gạt bỏ những âu lo chất 

chứa trong lòng vì ngày mai 

đây sẽ đến với nhiều nắng ấm.  

Thánh Lễ ngày hôm đó đưa 

tôi đến gần Chúa hơn vì theo 

tôi nghĩ là nhờ vào Đức Tin, 

vào sự hiện diện đích thực của 

Ngài ngay tại Thánh Đường 

nầy. Tôi tin Chúa Kitô đang 

Khi còn bé, học 

trong một ngôi 

trường của các 

sơ, tôi đã có lần 

ao ước được mặc 

chiếc áo dòng 

trắng khả ái như 

các sơ. Lúc ấy 

nhìn hình ảnh các 

sơ quỳ gối đọc 

kinh chấp tay 

nhìn lên tượng 

Chúa, ôi đẹp vô cùng, trông 

chẳng khác chút nào hình ảnh 

của Mẹ Maria đang cầu nguyện. 

Rồi thì cũng như bao người 

khác, tôi lớn lên theo những 

cuốn hút của dòng đời. Tôi quên 

bẳng đi hình ảnh của người tu 

hành. Tôi rời xa quê hương để 

mơ ước có một địa vị cao trong 

xã hội và một ngày nào đó, trở 

về phục vụ cho quê hương đất 

nước và cho dân tộc tôi. Nhưng 

cuộc đời quá nghiệt ngã, đã biến 

nguyện vọng của tôi thành một 

giấc mơ quá xa vời. Thắm thoát 

mà nay đã 28 năm rồi, kể từ 

đêm Phục Sinh năm ấy tôi 

không bao giờ quên, vì ngày đó 

tôi đã trở thành con của Chúa… 

Trong quãng đường đời mình, 

có những lúc tưởng chừng như 

gục ngã, tuyệt vọng, cõi đời nầy 

chẳng còn gì để mình luyến tiếc, 

thì đâu đó một bàn tay nâng tôi 

về với thực tại, với những trách 

nhiệm mình còn phải cưu mang. 

Bàn tay Chúa vực tôi dậy từ đáy 

sâu thăm thẳm đó, Ngài âu yếm 

an ủi tôi và dắt dìu tôi vào đạo 

công giáo để tôi được hồi sinh 

Mùa Phục Sinh năm ấy 
hiện diện trong đêm đó với tôi 

và Ngài vui mừng đón nhận tôi 

vào gia đình của Ngài. Ánh mắt 

yêu thương của Ngài sẽ giúp tôi 

xua đuổi những căng thẳng xáo 

trộn đời tôi. Chúa không cho 

tôi thêm tiền bạc, của cải vật 

chất thế gian, nhưng tình 

thương nơi Chúa sẽ mang đến 

cho tôi Bình An. 

Tất cả những gì thuộc về thế 

gian này rồi sẽ tiêu tan, chết đi, 

hư mất theo ngày tháng, theo 

dòng đời, chỉ có Tình Yêu thật 

sự, như Tình Yêu của Đấng đã 

hiến mạng sống mình, sẽ vĩnh 

viễn tồn tại trong ký ức mà 

thôi. Vâng, Chúa đã Phục Sinh 

tôi.  

Chúa không những đã chọn 

tôi làm con cái Chúa, Ngài đã 

tiếp tục chọn tôi đi vào con 

đường Ngài đã vạch ra cho tôi 

trong tương lai. Chúa không 

cần tôi khóac vào người chiếc 

áo dòng tu, Ngài chỉ cần tôi 

vâng lệnh Ngài làm tròn trách 

nhiệm Ngài giao phó trong bổn 

phận hằng ngày, trong cuộc 

sống đời thường của một 

người giáo dân-cursillista.  

Con người nếu gánh được 

trách nhiệm, vác được sứ 

mệnh, thì cuộc đờì sẽ có rất 

nhiều giá trị… 

« Và tôi đã được Phục Sinh 

trong Chúa »   

MA/VTT - Phục Sinh 

2018 
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Xin chào anh chị em Tân Cursillistas hai khóa 37 và 

38 tại Paris (Pháp). 

Tôi được Ơn Chúa gia nhập vào PT Cursillo năm 

2010, cũng là năm có hai khóa đầu tiên mở trên 

nước Đức tại thành phố Wernau. Ba ngày trong 

khóa tôi có được những kỷ niệm đẹp mà suốt đời 

không thể nào quên. Ngày Đám Cưới của tôi là một 

bước ngoặt, một ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời, 

qua sự lựa chọn từ bỏ đời sống độc thân để nên Một 

với người chồng, hết lòng chung thủy, tập trung vào 

ơn gọi làm vợ làm mẹ. Bước ngoặc thứ hai là ơn gọi 

tham dự khóa ba ngày PT Cursillo, là sự lựa chọn từ 

bỏ vật chất, từ bỏ thế gian để bước Theo Chúa, để 

nên Một với Ngài.  Vì tôi đã hiểu, tôi được Chúa 

sinh ra đời để tán dương, tôn kính, và phụng sự 

Thiên Chúa. Tôi tập trung vào sứ vụ mang Tin mừng 

yêu thương của Chúa đến cho mọi người còn sống 

xa cách Chúa. 

Trải dài 8 năm được sự hướng dẫn của Thánh Thần 

Chúa và « sự thúc đẩy, hướng dẫn » của anh chị em 

đi trước, tôi đã để cho mình được gọt dũa rất nhiều 

để trở thành một Kitô hữu sống đức tin nghiêm túc, 

củng cố lại gia đình, tham gia sinh hoạt cộng đoàn 

giáo xứ tích cực hơn, cộng tác với các linh mục và 

Giáo Hội cùng nhau xây dựng Cộng Đoàn Dân Chúa 

tốt đẹp hơn. Tôi sống tình bằng hữu, tình đại gia 

đình Cursillo qua việc cùng giúp nhau thăng tiến, 

sống hành trình đức tin yêu thương, vui vẻ, hạnh 

phúc qua những buổi tham dự hội nhóm và Ultreya 

để được học đạo, học biết vê ̀̉ Chúa nhiều hơn. Qua 

những chia sẻ cởi mở chân tình tôi được nâng đỡ 

rất nhiều về tinh thần, được tham dự chung những 

ngày Hành Hương Đức Mẹ sốt sắng và rất vui vì 

được nhiều ơn phước Mẹ ban cho, được cùng nhau 

tham dự các ngày tĩnh tâm để nuội dưỡng thêm 

lòng Sùng Đạo, nhờ đó bước chân Hành Dạo của tôi 

vững chắc và có nhiều niềm vui hơn. 

Để kết luận xin mượn gợi ý cầu nguyện của cha 

Phạm Đức Hạnh (SJ) : « Thế giới ngày nay bị ảnh 

hưởng nhiều về xu hướng ‘mười đầu ngón tay lướt 

mạng internet’, và con người cảm thấy mình biết tất 

KỶ NIỆM ĐẸP 

cả và có tất cả ? Những gì tôi đọc đó đang 

dẫn tôi đi đâu, đến một sự tự do đích 

thực, niềm hạnh phúc thật sự, êm đềm và 

sâu lắng ? Chúa Kitô có là Thầy dạy đích 

thực của tôi nữa không ? ». Đây là tiêu 

chuẩn hướng dẫn bước chân tôi trong 

thời gian này để không bị lạc lối, hy vọng 

anh chị em cũng như vậy nhé. 

Trân trọng kính mến chúc mừng  anh chị 

em Tân Cursillista và vui mừng hẹn gặp cả 

nhà ở Ultreya tháng chín sắp đến.       

(XB - K.28) 


