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Lá thư phong trào 
Thưa Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Chỉ còn một tháng nữa, một số anh chị em chúng ta sẽ tới "giúp 
khóa" với danh nghĩa là "trợ tá". Có người mới làm lần ñầu, nhưng 
ñông ñảo quý anh chị ñã hơn một lần làm trợ tá. Văn Phòng ðiều 
Hành ñã trang bị cho Quý anh chị nhiều "cẩm nang", "tài liệu hướng 
dẫn" trợ tá. Hẳn chúng ta, ai cũng nhớ rõ phần công việc của mình 
trong Khóa Ba Ngày. Tuy nhiên, thiết nghĩ, cái gì làm hoài, làm mãi 
có thể trở nên nhàm chán, dễ bị coi thường, làm như cái máy... Thực 
ra công việc "giúp khóa" không phải là công việc máy móc. Người 
"trợ tá" cũng không phải "người máy". "Tư tưởng chỉ ñạo hành ñộng" 
quả là một quy luật. Vậy "tinh thần" và "tư tưởng" của người trợ tá là 
gì ñể chỉ ñạo các công việc giúp khóa ? 

Giáo Hội ñã công nhận Cursillo là một Phong Trào Tông ðồ Giáo 
Dân. Các cursillistas tự hiến mình trở thành tông ñồ giáo dân cho 
Thày Chí Thánh, nhận sự vụ lệnh từ vị ñại diện Thày "sai phái" ñi ñưa 
Thiên Chúa ñến với tha nhân và ñem tha nhân về với Thiên Chúa. ðó 
là công việc Tông ðồ. ðể hiểu rõ tinh thần, thái ñộ, cũng như nhiệm 
vụ của người tông ñồ, không gì hơn là tìm ñến với Thánh Phaolô, vị 
Tông ðồ gần gũi với chúng ta nhất. Ngài ñã ñưa ra "căn cước" của vị 
tông ñồ ñích thực trong ñoạn thứ 5, từ câu 11 dến câu 17 của thư thứ 
hai gửi giáo ñoàn Corintô. Tông ñồ tận hiến trong công tác phục vụ 
Thiên Chúa và công ñoàn. Tông ñồ không sống vì mình mà sống vì 
ðức Kitô, ðấng ñã chết vì chúng ta. Tông ñồ hợp tác với Thiên Chúa 
trong công trình cứu ñộ nhân loại. Hơn lúc nào hết, trong Khóa Ba 
Ngày, người trợ tá phải thực hiện ñúng căn cước tông ñồ ñích thực của 
mình ñể phục vụ cộng ñoàn nhỏ bé với những ñối tượng khóa sinh ñang 
cần tìm về với Thiên Chúa, với Tin Mừng. Người tông ñồ trợ tá chính là 
người rao giảng Tin Mừng cho các anh chị khóa sinh. Có người qua các 
rollos mình ñọc, phần lớn qua thái ñộ phục vụ của mình... Phải làm sao 
cho Tin Mừng và người rao giảng Tin Mừng không hề bị tách rời nhau. 
Nói cách khác người ta phải thấy ñược nơi người rao giảng những dấu 
vết khắc sâu, thấm nhuần của Tin Mừng. ðừng bao giờ sử dụng những 
kỹ thuật, kể cả kỹ thuật Cursillo, hay mánh lới, mưu mô ñể lôi kéo người 
khác tin theo mình. 

Cursillistas chúng ta tôn vinh Trái Tim ðức Kitô và nguyện sống ñền tạ 
Tình Yêu vô biên của Ngài ñối với loài người. Thực chất, chính Tình Yêu 
Thiên Chúa chứng minh sứ mạng tông ñồ, chứ không phải cái gì khác. 
Năm Thánh Phaolô cũng ñi vào bế mạc, nhân ngày lễ kính nhớ Ngài. 
Chúng ta cầu xin Thánh Phaolô Tông ðồ cầu bầu ñể vững vàng trên con 
ñường tông ñồ giáo dân của người Cursillista, sẵn sàng tận hiến ñể phục 
vụ Thiên Chúa, bảo vệ Giáo Hội và rao giảng Tin Mừng ñến khắp chốn. 

Nguyện xin Thày Chí Thánh và Mẹ Maria chúc lành cho hai khóa Cursillo 
2009 của chúng con. 

Văn Phòng ðiều Hành 
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Không chỉ hạ mình khiêm nhường, thánh Phaolô, Vị Tông 
ðồ rao giảng vĩ ñại ñã sống chết với Tin Mừng khi ngài viết 
cho môn ñệ Timôthê yêu dấu: “Vì Tin Mừng, tôi chịu khổ, tôi 
còn phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi. Nhưng 
lời Thiên Chúa ñâu bị  xiềng xich!” (2Tm 2, 9). Với lòng mến 
thâm sâu, ngài ñã ñặt trọng tâm tất cả vào việc loan báo Tin 
Mừng, cho dù có phải bị gông cùm, ngài vẫn sẵn lòng ñón 
nhận. Với lòng mến ñầy tin yêu và ñể “ñược ñưa lên trời và 
ngự bên hữu Thiên Chúa” như ðấng mà ngài say mê rao 
giảng, thánh Tông ðồ ñã thể hiện ñược ý nghĩa siêu nhiên 
mà Chúa Giêsu ñã truyền ñạt trước khi trở về nơi Người ñã 
ñến là “dù có uống nhằm thuốc ñộc, thì cũng chẳng sao.”  

Mới ñây, kết thúc buổi triều yết chung tại Quảng trường 
Thánh Phêrô sáng ngày 20/5/2009, ðTC Biển ðức XVI ñã 
vắn tắt mở lời kêu gọi về Ngày Truyền thông Thế giới sẽ 
ñược cử hành vào ngày Chủ nhật 24 tháng 5 sắp tới. Ngài 
mời gọi: 

“ðặc biệt với giới trẻ, cha kêu gọi các con hãy làm nhân 
chứng cho ñức tin của chúng con qua thế giới kỹ thuật số. 
Hãy dùng những kỹ thuật mới ñó ñể truyền bá Thánh Kinh, 
hầu cho Tin Mừng về tình yêu vô hạn của Thiên Chúa vang 
dội bằng những phương thức mới khắp trong thế giới của 
chúng ta, một thế giới không ngừng tăng tiến về kỹ 
thuật.” (trích Vietcatholic.net) 

Làm nhân chứng cho ñức tin mà ðTC vừa nhắc nhở trên 
ñã giúp tôi khâm phục biết bao một nhân chứng trên xe lăn 
mà tôi mới nhận ñược từ một nhóm trên mạng gửi tới. Bài 
viết có nội dung như sau và trích từ R. Veritas:  

“Một phụ nữ tên là Mensi ñã ñăng quảng cáo trên một tờ 
báo ñịa phương như sau: "Nếu bạn cô ñơn hay gặp nan ñề 
nào, xin hãy gọi ñiện thoại cho tôi. Tôi bị liệt phải ngồi xe 
lăn tay, nên rất ít khi ra ngoài. Chúng ta có thể trao ñổi nan 
ñề với nhau. Mời bạn cứ gọi. Tôi rất thích nói chuyện với 
bạn". Việc ñáp ứng quảng cáo này rất kỳ lạ. Mỗi tuần bà 
Mensi nhận ñược khoảng từ 30 cú phôn, và bà rất mừng. 
Ðiều gì thúc ñẩy một người tàn tật ngồi trên xe lăn tay 
muốn tiếp xúc nói chuyện với những người khác? Bà Mensi 
kể rằng trước khi bị tê liệt bà có sức khỏe hoàn toàn, nhưng 
rất tuyệt vọng. Bà ñã tự tử bằng cách nhảy từ trên gác cao 
xuống ñất. Nhưng thay vì chết, bà bị tê liệt từ thắt lưng trở 
xuống. Nằm trong nhà thương bà hoàn toàn tuyệt vọng. 
Nhưng một hôm bà nghe như Chúa Giêsu nói với bà: 
"Mensi ơi, trước ñây con ñã có một thân xác hoàn hảo, 
nhưng linh hồn con lại què quặt, Kể từ nay con sẽ có thân 
xác què quặt, nhưng linh hồn con kháng kiện".  

Sau khi ra khỏi nhà thương, bà Mensi quyết tâm dâng ñời 
mình cho Chúa. Bà cầu xin Chúa cho bà ñược chia sẻ niềm 
tin của mình với người khác. Rồi bà ñăng báo như ñã kể 
trên ñây. Công việc của bà Mensi xem ra như không có gì 
ñối với người khác. Nhưng với bà, ñó là công việc lớn lao 
nhất mà một người tàn tật có thể làm ñể phục vụ Chúa.”  

Và lời cuối cùng của bài viết cũng là lời nhắc nhở rất cụ thể 
về việc loan báo Tin Mừng bình an dành cho những ai 
muốn “có Chúa cùng hoạt ñộng” trong thế giới kỹ thuật số 
hiện ñại như ngày nay:  

“Mỗi người tin Chúa phải làm một việc nào ñó ñể giúp ñồng 
bào, ñồng loại của mình. Mạnh khỏe hay tật nguyền, trẻ tuổi 
hay già nua, chúng ta vẫn có thể cầu nguyện, viết thư hay 
làm bất cứ ñiều gì theo khả năng, nếu chúng ta thực sự 
muốn ñem Chúa vào tâm hồn những người chung quanh 
mình”. 

Lạy Chúa, Xin giúp con sức mạnh ñể con cũng kiên cường 
biết sống cho tha nhân như bà  Mensi dù cho bà ngồi trên 
xe lăn như con vậy. Amen. 

Chúa Nhật Thăng Thiên, 24/05/2009 
§ Phêrô Vũ văn Quí ■ 

(CN VII PS – Mc 16, 15-20) 

“Nói xong, Chúa Giêsu ñược ñưa lên trời và ngự bên hữu 
Thiên Chúa. Còn các Tông ðồ thì ra ñi rao giảng khắp nơi, 
có Chúa cùng hoạt ñộng với các ông, và dùng những dấu 
lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16, 
19-20). 

2 câu cuối cùng trên trong Tin Mừng Marcô mang lối văn 
nặng hình tượng nhưng, với tôi, là lời mời gọi vô cùng tha 
thiết trong thế giới kỹ thuật số hiện nay.  

ðể “có Chúa cùng hoạt ñộng”, tôi tớ của Lời Chúa, như 
Phaolô quả quyết: “Tôi là Phaolô, tôi tớ của ðức Kitô Giê-
su, tôi ñược gọi làm Tông ðồ, và dành riêng ñể loan báo 
Tin Mừng của Thiên Chúa” (Rm 1, 1), phải là người rao 
giảng thật xứng danh với ñịa vị cao cả, vì Chúa Giêsu ñã 
kêu gọi trong chân lý trọn vẹn: “Anh em hãy mang lấy ách 
của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm 
nhường” (Mt 11, 29), hay như thánh Phaolô ñã nêu gương: 
“Anh em hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước ðức 
Kiô” (1Cr 11, 1). 

ðể “có Chúa cùng hoạt ñộng”, tôi tớ của ðức Kitô không 
thể là những kỳ lục và biệt phái, những kẻ bị Chúa quở 
trách khi căn dặn dân chúng: “Vậy, những gì họ nói thì anh 
em hãy làm, hãy giữ; nhưng ñừng theo hành ñộng của họ 
mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng 
mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không 
buồn ñộng ngón tay vào” (Mt 23, 2-4). 

Những người rao giảng Lời Chúa như vừa nêu trên cao 
rao một lý tưởng sống cao ñẹp nhưng bản thân lại sống 
mâu thuẫn. Họ hô hào những người khác dấn thân vào 
con ñường hẹp. Còn chính họ thì lại vi vút giữa ñại lộ 
thênh thang. Chính vì thế mà những người ñược nghe 
giảng khi họ gặp những con người kiên trung với nội dung 
rao giảng, chấp nhận ñau khổ thua thiệt, không bị của cải 
thế gian vùi dập, vượt lên khỏi những sự dữ tác hại và 
dám chết vì ñiều mình loan báo (Mc 16, 17-18), thì ñây quả 
là một ấn tượng rất lớn ñối với họ. Một chân lý hiển nhiên 
là, từ kinh nghiệm bản thân, ai cũng biết rằng người ta chỉ 
sẵn lòng chịu cực khổ vì những ñiều họ thực sự thâm tín 
mà thôi. Do ñó, Lời ñã ñược sống có một sức mạnh thu 
hút vô ñịch, không gì thay thế ñược. Lời ñó ñầy lôi cuốn, 
ñầy thuyết phục bởi ñó là Lời ñã từng cảm nghiệm, và ñã 
vì ñó mà chịu thương chịu khó trong cõi ñời và trong nếp 
sống cầu nguyện của người rao giảng. Lời ñó từ môi 
miệng phát ra mang theo một nhiệt tâm và một sức mạnh 
hết sức ñặc biệt. Trong Lời ñó có mảng linh hồn của chính 
người giảng, và có thể bắt gọn linh hồn người nghe. Sự 
tương giao giữa người giảng và người nghe xẩy ra không 
phải trên ý niệm suông, nhưng trên thực tế. ðây cũng 
chính là ñiều mà tác giả trong phần cuối của Tin Mừng 
Marcô ñã khẳng ñịnh: “có Chúa cùng hoạt ñộng với các 
ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các 
ông rao giảng.” Chính thánh Phaolô tông ñồ ñã khích lệ: 
“Chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng 
ðức Kitô Giêsu là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là tôi 
tớ của anh em, vì ðức Giêsu” (2Cr 4, 5). Vậy ở ñâu chưa 
có sự nhất quán với Lời Chúa, tức chưa cùng ñồng hình 
ñồng dạng với ðức Kitô thì trước tiên cần có ñức khiêm 
nhường. ðây là thái ñộ tối cần thiết cho những tôi tớ của 
Lời Chúa. Người rao giảng phải tự xóa nhòa bản thân 
trước sự hiện diện của Lời Chúa, phải khước từ vinh 
quang của riêng mình, như thánh Gioan Tẩy Giả ñã sống 
và ñã chia sẻ với các môn sinh của mình: “ðức Kitô phải 
nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ ñi” (Ga 3, 30). 

 
(bài trích từ báo Dân Chúa) 
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VII. Mục tiêu nhằm tới ñể sinh tồn và phát 
triển. 

1. Sứ mệnh giải hòa và chủ trương nhân bản. 

Thu lượm ñược những thành công vào cuối thế kỷ XIX, 
thế tục ñương nhiên ñi vào Lịch Sử. Chỉ cần mở mắt 
nhìn vào thế giới, ñủ ñể thấy tính cách thức thời của 
thế tục : sứ mệnh hòa giải và chủ trương nhân bản 
hành ñộng. 

Vào ñầu thập niên 1990, sau khi khuôn mẫu Nga Sô bị 
tan vỡ, nhiều người tưởng rằng từ nay thế giới ñi vào 
thế hệ ánh sáng với chủ ñích lịch sử là phong trào toàn 
cầu hóa ñể xây dựng nền kinh tế cần thiết. Với nền dân 
chủ tự do, thế giới êm ñềm xây dựng lại những gì còn 
ñổ vỡ sau thế kỷ thuộc ñịa, sau ñệ nhị thế chiến tàn 
khốc, sau chế ñộ cộng sản ngột ngạt… Nhưng thực tế 
không như vậy. Sau vài năm nền thống nhất của You-
goslavie bị tan vỡ vì tinh thần quốc gia của người Ser-
bes, lôi theo chiến tranh tôn giáo giữa Công Giáo, 
Chính Thống và Hồi giáo. Từ các chế ñộ quân chủ của 
các nước vùng Golfe, tại Afghanistan và Iran, Hồi Giáo 
lên nắm chính quyền và cực lực chống lại khuynh 
hướng tân tiến (anti-moderniste). Năm 1989, Salman 
Rushdie, hồi giáo gốc Ấn ðộ, văn sĩ Anh quốc, bị Imam 
Khomeiny lên án tử hình vì ñã viết cuốn ‘Những vần 
thơ của satan’ (Les Versets sataniques) mà ông coi là 
‘có tính cách xúc phạm và phỉ báng Tiên tri Mahomet. 
Tại Ấn ðộ, nhóm Ấn Giáo bảo thủ ñòi phá hủy mốt-kê 
Ayodhia, vì ñã xây trên mảnh ñất ‘chôn rau cắt rốn’ của 
thần Rama… Qua những náo loạn màu sắc tôn giáo 
như vậy, thế tục mang một sứ mệnh bao dung và hòa 
giải. Càng ở trong một xã hội ña văn hóa, sứ mệnh này 
càng lớn lao và nặng nề… nhưng ñầy ý nghĩa…. Thế 
tục hóa không chủ trương giết hết niềm tin. Tách rời 
Giáo Hội ra khỏi Nhà Nước là mục tiêu của thế tục, 
nhưng thế tục lại bảo ñảm cho tự do lương tâm, tự do 
tin tưởng. Chính trong nghĩa này mà tháng mười năm 
2000, một ứng viên phó tổng thống Hoa Kỳ ñã tuyên bố 
‘Phải dành cho ñức tin một chỗ ñứng trong ñời sống 
công khai của Hoa Kỳ’ (Il doit y avoir une place pour la 
foi dans la vie publique américaine). Tóm lại, lý tưởng 
thế tục không chỉ ngồi nhìn ngắm những thành quả lịch 
sử buổi ban ñầu, nhưng phải ñi tới mãi, ñến tận cửa 

(tiếp theo kì trước) 

CHỦ TRƯƠNG ‘THẾ TỤC’ CỦA PHÁP 
Lm. MAI ðỨC VINH 

[…] Nghĩ rằng, ñang sống trong ‘một nước Pháp thế tục’, chúng ta cần nắm bắt phần nào ‘những nguyên nhân, 

những diễn tiến lịch sử, những thành công, những tác hại và những thay ñổi của chủ trương thế tục,’ hầu chúng ta 

hiểu rõ hơn não trạng của người Pháp, thể chế của nước Pháp và của xã hội Pháp, nhất là chia sẻ tình trạng hiện 

nay của Giáo hội Pháp, ñồng thời chính chúng ta ñược trưởng thành trong ñức tin hầu hướng dẫn ñức tin của con 

cháu chúng ta. ðó là mục ñích của bài viết này. Bài này sẽ gồm bốn phần chính :  

♦A. Ch  tr�!ng th� t"c c a cách m%ng 1789 

♦B. Cách mạng văn hoá 1968 

♦C. Chủ trương thế tục tích cực của tổng thống Sarkozy. 

♦D. Giáo Hội Công Giáo không ñứng ngoài cuộc. 

ngõ của mọi lớp người, mà trước tiên là ‘chủ trương 
nhân bản hành ñộng’ (un humanisme en acte). 

2. Những chiến tuyến mới. 

Nếu vấn ñề học ñường ñã từ lâu là trọng tâm tranh ñấu 
của thế tục, thì ngày nay ai cũng nhìn nhận phẩm chất 
trường tư cao hơn trường công, chiêu bài chống giáo sĩ 
không còn ăn khách nữa, vì giáo sĩ thời nay mang 
những ‘bộ áo mới’ (nouveaux habits), vì ngày nay ‘xuất 
hiện những ‘phong trào giáo sĩ mới’ (nouveaux cléricalis-
mes). ðó là chưa nói ñến rằng : sau công ñồng Vatican 
II, Giáo Hội Công Giáo quan tâm rất nhiều ñến con 
người, ñến mọi vấn ñề cơ bản của nhân loại… Trong sự 
phát triển của các khoa học xã hội, liệu thế tục có ñáp 
ứng ñược bằng hay hơn những ñường hướng mục vụ 
của Giáo Hội không?  

Ngày nay trường học không còn là ñiểm giao liên duy 
nhất, vì sự tiến bộ quá nhanh của truyền thông, của vi 
tính, của kỹ thuật… Ngày nay người ta có thể tự do 
truyền bá ñạo lý trên mạng lưới, qua vô tuyến…  

Thế tục nghĩ sao khi nhiều trường học tại Hoa Kỳ nhất 
quyết không cho dạy thuyết biến hóa của Darwin, khi 
Giáo Hội Công Giáo kiên trì chống ñối việc phá thai, khi 
người ñàn bà Afghanistan vẫn bị cấm không ñược ñến 
nhà thương chữa bệnh, khi giáo phái Témoins de Yêho-
vah không chấp nhận việc chuyền máu cho bệnh nhân, 
khi nhiều nuớc Phi Châu còn khâu cắt bộ phận sinh dục 
(mutilations sexuelles)… Tóm lại xã hội hôm nay với 
những biến chuyển về chính trị, văn hóa, xã hội, khoa 
học, kỹ thuật… ñặt ra cho ‘thế tục nhiều chiến tuyến 
mới’. 

3. Những ñiều kiện ñể ‘chủ trương thế tục’ ñược 
sinh tồn, phát triển, ñạt tới mục tiêu. 

‘Thế tục’ có một lịch sử tranh ñấu vừa lâu dài, vừa căm 
go và vừa phong phú. Chính trong những ñấu tranh kiên 
trì ñó, người ta nhận diện ra thế tục là một công trình 
xây dựng tự nguyện với những ñiều kiện cơ bản sau 
ñây: 

1) Lấy dân chủ làm khuôn khổ hành ñộng (cadre) 

Không một chế ñộ quyền bính, ñộc tài nào tạo dựng 
ñược thành qủa ý nghĩa theo dụng từ ‘thế tục’. Mọi hình 
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thức cưỡng bách bằng võ lực ñể cầm chân vai trò của 
các Giáo Hội hay ñôi khi còn ñàn áp tôn giáo, ñều ñã 
thất bại. Thế tục ñã triển nở lâu dài ngay giữa lòng xã 
hội ñã quen thuần với nền chính trị dân chủ. Một xã hội 
cần ñối chất và trao ñổi những dư luận quần chúng, lý 
luận và cảm nghiệm ñược lợi ích chung. Một xã hội trải 
qua những mâu thuẫn với các hội ñoàn, các nghiệp 
ñoàn, với truyền thông và các ñảng chính trị… Thất bại 
chua cay của chương trình tẩy não tôn giáo tại các 
nước ðông Âu; thất bại tương ñối của khuôn mẫu thế 
tục do Kemal áp ñặt tại Turquie là không cản ngăn nổi 
sự bừng tỉnh của Hồi giáo; thất bại nặng nề của khuynh 
hướng quốc gia trong khối Ả Rập cho thấy: họ không 
giữ lời hứa, mặc dầu những lời hứa ñậm màu thế tục… 
Tóm lại thế tục phải lấy dân chủ làm khuôn khổ hành 
ñộng! 

2) Lấy nhân quyền làm ñích ñiểm vươn tới 
(horizon) 

Mục ñích của thế tục là giải thoát con người khỏi mọi 
ràng buộc, mọi cưỡng bách lương tâm, nghĩa là thế tục 
phải bảo ñảm sự tự do lương tâm của con người, phải 
tôn trọng mọi quyền lợi của con người… Tóm lại, thế 
tục phải lấy nhân quyền làm ñích ñiểm. 

3) Lấy sự tách rời Giáo Hội với Nhà Nước làm 
phương tiện hành ñộng (moyen) 

Nước Pháp hãnh diện vì ñã thể hiện việc tách rời các 
Giáo Hội với Nhà Nước, ñược coi như ‘vòng hoa’ của 
khuôn mẫu thế tục mà trong thực tế ña số các quốc gia 
trên thế giới ñang thực hiện theo. Việc ‘tách rời’ này là 
phương thức cần thiết ñể thực hiện thế tục hay ñể 
tranh ñấu cho tự do lương tâm và cho nhân quyền, ñề 
cao tinh thần ‘chung sống’ (coexistence) và ‘bao 
dung’ (tolérance). 

4) Lấy sự sáng suốt làm bảo ñảm thành công (garantie) 

Sau cùng, thế tục chính là một trạng thái tinh thần mà 
người này cho là một ‘luân lý’ (morale), người khác lại 
ñánh giá như một ‘linh ñạo’ (spiritualité). Thế tục cần 
sáng suốt ñể tôn trọng mọi khác biệt của tha nhân ; ñể 
bảo ñảm tình huynh ñệ giữa người với người. 

VIII. Không có tôn giáo thì không có thế tục 

1. Nhận ñịnh của tổng thống Nicolas Sarkozy về tôn 
giáo trong nước Pháp thế tục. 

1) Ngày 20. 12. 2007 tại ñiện Latran ở Roma: “ðức tin 
kitô giáo ñã ăn rễ sâu vào xã hội Pháp, vào văn hóa,  
ñịa phong, cách sống, kiến trúc, văn chương của dân 
tộc Pháp (…). Gốc rễ của nước Pháp chính yếu là Kitô 
giáo (…). ðời sống tâm linh là một khuynh hướng tự 
nhiên của con người muốn ñi tìm siêu việt tính. Sinh 
hoạt tôn giáo chính là câu trả lời của các tôn giáo cho 
ước nguyện cơ bản ñó (…). Chắc chắn, những người 
không tin phải ñược bảo vệ khỏi mọi hình thức bất bao 
dung và dụ dỗ theo ñạo. Nhưng một người tin tưởng 
chính là một người có hy vọng. Và lợi ích của nước 
Cộng Hòa chính là trong ñó có nhiều người nam nữ hy 

vọng (…)”  

2) Ngày 16. 01. 2008 tại Riyad (Arabie Saoudite): “ Tự 
nó, tâm tình tôn giáo không nguy hiểm. Nó trở thành 
nguy hiểm khi bị xử dụng vào những chủ ñích chính trị 
thoái hóa nhằm phục vụ một thứ mọi rợ mới (…). Là thủ 
lãnh của một nước chủ trương nguyên tắc tách biệt 
Giáo Hội và Nhà Nước, tôi không có quyền phát biểu ‘tôi 
thích một tôn giáo nào hơn’ (…). Tôi có bổn phận làm 
cho mỗi người (…) cảm thấy sống hạnh phúc trong 
nước Pháp, cảm thấy ñược tự do, ñược kính trọng trong 
những xác tín, những giá trị và nguồn gốc của mình. 
Nhưng tôi cũng có bổn phận bảo vệ gia tài của một lịch 
sử lâu ñời, của một nền văn hóa và tôi dám nói là của 
một nền văn minh”.  

3) Ngày 13. 02. 2008 nhân dịp dự một bữa cơm của Crif 
(Conseil représentatif des institutions juives de France) 
tại Paris : “Không bao giờ tôi nói rằng luân lý thế tục 
thấp kém hơn luân lý tôn giáo. Tôi xác tín rằng cả hai 
luân lý bổ túc cho nhau, và khi khó phân biệt ñiều thiện 
ñiều ác thì người ta cần ñược soi dẫn bởi cả hai. Luân 
lý thế tục bảo vệ những ñiều chắc chắn có sẵn và xử sự 
hợp lý, luân lý tôn giáo ñòi buộc mỗi xã hội, mỗi thời ñại 
ñừng chỉ nghĩ mình là chủ ñích xác thực của luân lý”. 

4) Ngày 12. 09. 2008, nhân dịp tiếp ñón ñức giáo hoàng 
Biển ðức XVI viếng thăm chính thức nước Pháp: “Ngày 
nay, thế tục cần phải ñối thoại với các tôn giáo,  ñào sâu 
và thấm nhập và kính trọng các văn hóa. Sau ngày tận 
số của những ý thức hệ ñộc tài, và những ảo tưởng của 
xã hội tiêu thụ, cần thiết phải có một linh ñạo hiện hữu 
ngay trong một nước thế tục”. 

2. Người Pháp với các tôn giáo. 

Ngày 25. 09. 2007, giữa lúc bàn thảo sôi ñộng về bản 
văn AND, ñức cha Claude Schockert, giám mục giáo 
phận Belfort và chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Ngoại Kiều của 
Hội ðồng Giám Mục Pháp, ñã ñến gặp và thảo luận lâu 
giờ với ông Brice Hortefeux, Bộ trưởng bộ ‘Di Dân-Hội 
Nhập-Căn Tính Quốc Gia- và Phát Triển’. Mục ñích là 
phản ảnh lên ông những nguy cơ mà Giáo Hội Pháp 
nhận thấy trong dự luật về di dân của ông…  nhân vụ 
việc này, hãng thông tấn Ifop thực hiện một cuộc thăm 
dò dư luận, và kết quả như sau (xem báo La Croix, thứ 
hai, 24.03.2008, tr.2-3):  

1) Khẳng ñịnh lại những nguyên tắc lớn của Nền 
Cộng Hòa 

* Trong những nguyên tắc lớn của nền Cộng Hòa, 
thì nguyên tắc nào quan trọng hơn? 

 

Phổ thông ñầu phiếu 41% 

Thế tục 30% 

Tự do nghiệp ñoàn 12% 

Tự do hội ñoàn 9% 

Tự do lập ñảng chính trị 8% 
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* Liên hệ ñến luật 1905 về ‘sự tách biệt các giáo hội với Nhà Nước’ bạn nghĩ phải làm gì? 

 

2) Nhận ñịnh về tôn giáo 

 

 

3) Bạn ñồng ý về những ñiều Tổng thống Nicolas Sarkosy nhấn mạnh trong ba bài diễn văn? 

 

4) Kết luận: 

Theo kết quả thăm dò ở trên thì ‘ñối với người Pháp, ‘Công trình thế tục là một trong những giá trị quan trọng nhất 
của nền Cộng Hòa’. Tuy nhiên càng ngày người ta càng nhận ra ‘không thể có thế tục nếu không có tôn giáo’. Hơn 
thế, ‘Tôn giáo là một nguyên ñộng lực xây dựng trong xã hội’. Nhưng với ñiều kiện, ‘các tôn giáo sống chung hòa 
bình với nhau, bằng mọi giá ñừng ñể xảy ra trong phạm vi xã hội những căng thẳng tôn giáo». 

Giữ luật này nguyên vẹn 71% 

Tu chính lại một vài khía cạnh 21% 

Bỏ luật này ñi 7% 

Không có ý kiến 1% 

  
Cả dân 
Pháp 

Người công 
giáo sống ñạo 

Ng. công giáo 
không sống ñạo 

Người vô 
tôn giáo 

Các tôn giáo có thể gây nên những căng 
thẳng giữa xã hội 

87% 74% 92% 89% 

Các tôn giáo cớ thể góp phần chuyển ñạt cho 
giới trẻ những mục tiêu và những giá trị tích 
cực: tôn trọng tha nhân, bao dung, quảng ñại 

79% 96% 83% 60% 

Thế tục phải chủ yếu kính trọng mọi tôn giáo 
và không coi các tôn giáo như một nguy cơ 
nhưng như một ‘vận may’ cho xã hội. 

79% 96% 83% 64% 

Tôn giáo vượt ra ngoài ñời sống tư, và giáo 
quyền không nên công khai bày tỏ lập trường 
về các vấn ñề tranh luận ngoài xã hội; 

77% 65% 76% 88% 

Tin tưởng vào Thiên Chúa sẽ tìm ñược sự 
nâng ñỡ trong ñời sống thường nhật 

60% 94% 64% 29% 

  
Cả dân 
Pháp 

Người Công 
giáo sống ñạo 

Ng. Công giáo 
không sống ñạo 

Người không 
tôn giáo 

Gốc rễ kitô giáo của nước Pháp 49% 66% 54% 36% 

Vai trò tạo dựng nềnvăn minh của tôn giáo 42% 56% 47% 29% 

(hết phần A) 

CHÚC M�NG 
ð��c tin Anh Nguy�n Quang Tân và Ch� Ngô Minh Trân, c� hai cùng thành viên ñ�c l�c c�a Phong Trào chúng ta, s  cùng 

n�m tay th# �$c trăm năm tr�$c bàn th' vào ngày 27/06/2009 t.i Herblay,  
BðH xin thay m�t Phong Trào c!u chúc anh ch# Tân + Trân mãi luôn h'nh phúc trong Tình Chúa. 

C1ng xin ñ��c chung vui cùng gia ñình anh ch� Nguy6n Xuân C9n (anh và ch�  ñ#u là cursillista c�a Phong Trào chúng ta) nhân 
d�p thành hôn c�a con trai vào ngày 27/06/2009. 

C!u chúc ñôi hôn nhân d-i dào .n Chúa su0t ñ1i. 
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Chúa Cha, ñể Mẹ ở lại nâng ñỡ, giữ tinh thần của 
« ñám » tông ñồ cảm thấy mồ côi lạc lõng, làm gương 
âm thầm cầu nguyện chiêm ngưỡng mầu nhiệm Giêsu 
và hướng dẫn thực hành những gì họ ñã nghe và thấy. 
Và, quan trọng hơn hết, chung sức cầu nguyện van xin 
ánh sáng Thần Linh, sức mạnh Thần Lực ñổ xuống tràn 
ñầy tâm hồn môn ñệ và tín hữu ñể mọi người nhận thức 
rõ bổn phận can ñảm giảng rao Tin Mừng Ân Phúc ñến 
tận cùng thế giới. Học nơi Mẹ hai tiếng ‘Xin Vâng’ kết 
hợp với biến cố Thánh Thần Hiện Xuống vào cuối tháng 
Năm nầy thật hợp thời, hợp lý, hợp tình. 

NHƯ NHỮNG NGỌN CỜ PHẤT PHỚI MỜI GỌI 

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 31-05-09, bảy anh chị 
Paris ñã ñến thăm quí anh chị Liên Nhóm Troyes, dự 
thánh lễ chung với cộng ñoàn Việt Nam lúc 11giờ và dự 
buổi họp liên nhóm với hơn hai chục anh chị em cursillis-
ta suốt buổi chiều, sau bữa ăn trưa thân mật, vui vẻ, 
thịnh soạn. 

Ra ñi từ 7g30 sáng trong làn gió nhẹ còn lành lạnh, bảy 
anh chị Paris sẽ mau lắng chìm trong không khí ấm áp 
của tình huynh ñệ ñồng hương và cursillista của ‘góc trời 
bé nhỏ’ rất thân thương là nơi họp liên nhóm, tại nhà 
riêng của chị Thanh Vân, liên nhóm trưởng, một trong 
những ‘em gái út’ của phong trào (tức là khoá 23). 

Về cuộc tiếp xúc nầy, viết gì bây giờ ?... Vài ngày sau 
ñó, nhận và ñọc lá thơ của bạn NTS, một trong các ‘em 
trai út’ của PT (khoá 24), thì ñành gác bút, ñầu hàng ! 
Xin mời quí anh chị, nếu chưa thì ñi ngay vào ‘GÓC 
TRỜI BÉ NHỎ’, ñịa chỉ : trang 6 của bản tin số 141 này. 
Chỉ xin cho phép tôi thêm vào tựa bài vài chữ ngắn tóm 
tắt những tâm tình dài như sau : ấm áp, mát dịu, chan 
hoà yêu thương… Kẻ viết cũng xin phép dùng cách ví 
von của anh NTS làm tựa cho ñoạn tin nầy. Vì nhờ 
những bàn tay thân tình của quí anh chị, ñẹp vui ‘như 
những ngọn cờ phất phới mời gọi’, chúng tôi ñã mang về 
4 ñơn và hôm nay thêm 2, tổng cộng là 6 ghi danh tham 
gia hai khoá 25 và 26. 

*HCT ■ 

ðại hội tách ra bốn nhóm ñể trao ñổi cảm nghiệm và 
kinh nghiệm sống. Trông khá tưng bừng sinh ñộng. 
Tiếc vì thời giờ quá chật chội, nhiều ý kiến, cảm nghĩ và 
chuyện sống không thể ñược trình bày cặn kẽ ráo riết 
trong các ñúc kết ñể anh chị em thưởng thức. Nhưng 
phải hoan nghinh ñặc biệt sự ñóng góp hăng vui và 
gương tốt của hai chị Thọ Plattier, Thu Hương và anh 
Vương ñã tình nguyện ñảm nhận công tác ñiều hoạt 
ultreya nầy. Ước mong nhiều anh chị em khác cũng sẽ 
lần lượt ñứng ra ñảm nhận những công tác như vậy 
theo chủ ñề Phong trào chỉ ñịnh hoặc do quí anh chị ñề 
nghị nếu thấy ñặc biệt bổ ích và có lợi chung. » 

« BÀI HÁT RUỘT » 

ðố ai nói ñược ñã bao nhiêu lần mình hát ca bài ‘Xin 
Vâng’. Tựa ñề ‘bài hát ruột’ nầy của Phong trào hôm 
nay ñược chọn ñể suy học Lời Chúa theo Phúc Âm Lu-
ca 1, 26-38. Lời ‘Xin Vâng’ của Mẹ - theo Phúc Âm chỉ 
một lần thôi - khi Mẹ khiêm cung ñón nhận lời chào của 
thiên sứ. Lời ‘Xin Vâng’ duy nhứt ấy ñã mở ra cho nhân 
loại một tương lai giải phóng rực rỡ huy hoàng. Vậy 
mà, hay quá ! Trên site internet ‘une minute avec Ma-
rie’ có thể ñọc hằng ngày, hôm lễ Chúa lên trời gặp ít 
hàng suy niệm của một tác giả tên Marie-Benoîte Angot 
gợi ý Mẹ ñã ba lần ‘Xin Vâng’. Tác giả viết : «…theo 
gương của Chúa Con, Mẹ hiểu thánh ý của Chúa Cha 
muốn gì nơi Mẹ. Lời ‘Xin Vâng’ của Mẹ trong ngày 
thiên sứ truyền tin, và rồi ‘Xin Vâng’ dưới chân thánh 
giá ñã ñưa Mẹ tới ‘Xin Vâng’ chấp nhận ñể Chúa Giê-
su về trời, biến ñi khỏi mắt phàm của Mẹ khiến giờ ñây 
Mẹ phải sống với mầu nhiệm của chia cách. Mẹ không 
khi nào do dự một chút nào ». - Cảm nghĩ thật mới mẻ. 

Thật vậy. Dưới chân thánh giá trên ñồi Sọ, Mẹ cũng ñã 
‘xin vâng’, chấp nhận cho lưỡi ñòng ‘ñâm thấu con tim’ 
theo lời tiên tri của ông Siméon. Mẹ ñã ‘xin vâng’ nhận 
làm Mẹ của loài người, của các tông ñồ và của người 
ñời là ‘kẻ có tội’. Và loài người ñã thấy Mẹ nhân lành 
thỉnh thoảng ñến nơi nầy, xứ nọ khuyên lơn, an ủi, kêu 
gọi sám hối… Mẹ luôn sẵn sàng ban ơn vỗ về an ủi 
những trái tim sầu khổ….Rồi sau cùng, Mẹ vui lòng ‘xin 
vâng’ ñể Người Con chí thánh từ giã Mẹ ra ñi về với 

MẸ MARIA : BA LẦN ‘XIN VÂNG’ 

Một chiều của tuần cuối tháng yêu kính ðức Mẹ, giữa những ngày giáo hội sốt sắng chuẫn bị mừng kính ñại kỷ niệm 

Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ñể sai môn ñệ ñi vào ñời, ñể tung ‘các bạn hữu thân tình’ mà Chúa Giêsu ñã chọn 

vào các môi trường sống, ultreya 24 tháng Năm gợi lại BIẾN CỐ vô cùng lớn lao khai trương Giáo Hội Công giáo 

thánh thiện và tông truyền. Trong chân tình huynh ñệ, chiều ñại hội hằng tháng hôm nay là dịp anh chị em khơi lại và 

chia sẻ ý nghĩ, cảm nghiệm về những dấu chỉ và tác ñộng của ơn Chúa Thánh Linh trong cuộc sống từng người. 

Không thể nào lờ ñi trong dịp nầy một hình ảnh mà con mắt của từng trái tim cursillista ngắm nhìn với lòng ñầy yêu 

thương : hình ảnh Mẹ Maria, ở giữa và cùng với các môn ñệ của Chúa Giêsu lãnh nhận ngọn lửa hồng của Chúa 

Thánh Linh. Bởi vì từ hôm nay, với ơn Chúa Thánh Linh, với Mẹ mà Thầy chí thánh bổ nhiệm làm Mẹ của các môn 

ñệ và của mọi người, tất cả nhận lãnh sứ mạng ca tụng, rao truyền chân lý và ‘tình yêu của Thiên Chúa trải qua từ 

ñời nầy ñến tận muôn ñời’. 

 Một tay níu Chúa, một tay nắm anh chị em 
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THÔNG BÁO C5A BAN BÁO CHÍ 
Nh� m@i năm, B�n tin Cursillo s  t.m ñình b�n trong 2 
tháng hè (7 và 8, 2009). Tuy nhiên xin quí anh ch� tiGp tHc 
gIi bài viGt ñóng góp ñGn ban báo chí K ñ�a chL sau ñây : 
qua email c
a ban biên t�p (ph��ng ti�n t�t nh�t) 

cursillo.vn.auchau@gmail.com 
ho�c qua b�u ñi�n  

M. Ph'm ð:c V<=ng 
9 place d'Anjou - 95120 Ermont, France 

NNi dung bài viGt thiGt th�c hơn hGt chính là nhPng suy t�, 
c�m nghiQm, chRng tS c�a ngày thR t� mà quí anh ch� 
muTn hay c9n chia sU cho nhau. ðVc biQt là nhPng c�m 
nhWn m$i mU thu l��m ñ��c qua 2 khóa h@c 25 và 26. 

Bài Tin Mừng theo thánh Gioan (10, 11-18) về người 
mục tử nhân lành làm chủ ñàn chiên, và biết rõ mỗi con 
chiên của mình, cho tôi cảm nghiệm ñược Thiên Chúa 
luôn ñồng hành với con người, mà trong ñó có tôi. Tôi là 
một con chiên lạc ñàn ñã trở lại từ sau Khóa Cursillo 24, 
nhờ qua tâm tình cầu nguyện, cảm nhận mình không 
còn lạc lõng nữa, và ao ước ñồng hành cùng ðức Kitô 
với hết khả năng của mình. Nhưng…tôi lại vướng phải 
những cản trở trước mắt : tiền tài, gia ñình và hạnh 
phúc riêng ñã xoay ngược hướng ñi, tôi biết mình sẽ 
phải tranh ñấu suốt Ngày-Thứ-Tư của mình, và lại phải 
tìm Chúa với những vấp ngã nan giải ñó. Lạy Chúa, 
Ngài dạy con phải làm gì ? Bài thánh ca « Ân Tình Chúa 
Bao La » luôn làm nước mắt tôi trào dâng, khi thấy 
trước Tình-Yêu thẳm sâu và mênh mông của Thiên 
Chúa cho con người và cho tôi như thế, sự ñáp trả của 
lòng tôi lại là mấy mươi năm quay mặt hững hờ, ñể bây 
giờ nghe trong tim niềm ray rứt : 

« Ân tình Chúa bao la như khung trời rộng 
Tràn lan bốn phương trời  
Từ muôn kiếp xa xôi 
Chúa ñã yêu con rồi  
Tình Yêu Chúa trao ban 
Thắm thiết muôn vàn  
Bàn tay Chúa không ngơi 
Dẫn bước con trong ñời… » 

Tôi ñã nghe ñược ñiều Chúa 
muốn, trong tôi, trước nhất là 
xây dựng mái ấm gia ñình, 
thương lo cho vợ con, tạo hòa 
khí, thân ái. Từ ñó, chính tôi là 
nhân chứng thật cho Chúa, và 
sẽ làm nảy nở những mầm tươi 
tốt chung quanh. Và tôi cũng 

phải có lòng thương yêu anh em. Viết ñến ñây, lòng tôi 
gợn ñầy bâng khuâng khi nghĩ về các anh chị trong 
nhóm của chúng tôi, họ như những ngọn cờ phất phới 
mời gọi chúng tôi luôn cùng bước về phía trước. 

Có những anh chị, bất chấp trở ngại về sức khoẻ, 
công ăn việc làm, ñã bỏ nhiều thời gian và  công sức 
thu nhặt những chứng từ về ñức tin, chia sẻ Phúc Âm, 
các bài thánh ca dạt dào tình yêu Thiên Chúa ñể ghi 
vào những dĩa CD, và trân trọng trao ñến từng gia ñình 
trong giáo phận, và các cursillistas xa gần. Có anh, tuổi 
ñã khá cao, lẽ ra có thể an phận trong gia ñình, vui với 
cháu con, nhưng lại năng nổ như con thoi trong các 
hoạt ñộng cộng ñoàn, và tham gia các ñại hội công giáo 
tổ chức ở các nơi, hầu thu nhặt những tinh hoa, những 

kiến thức hay, những chứng nhân về Tin-Cậy-Mến ñể 
cống hiến cho cộng ñoàn, và các anh em trong PT Cur-
sillo. Trong lớp giáo lý tân tòng, anh dành hết công sức 
ñể giúp cho người mới hiểu rõ hơn về Thiên Chúa, về 
ñức tin. Anh luôn luôn hâm nóng tình thương trong anh 
em, tổ chức những cuộc thăm viếng người bệnh, kẻ liệt 
dù họ không cùng tôn giáo với anh. Cũng có những anh 
chị, trên hành trình Ngày-Thứ-Tư, vừa vui vẻ vượt qua 
những thử thách riêng trong gia ñình, vừa ñồng hành 
với anh em trong các công tác chung. Lúc thì âm thầm 
ñi thăm bệnh nhân, khi lại ñến hòa giải những phiền 
phức, những bất ổn trong các gia ñình chung quanh 
mình. Chừng ñó vẫn chưa ñủ làm anh chị yên tâm, vì 
lòng ao ước có thể tận hiến cho sứ mạng tông ñồ tới 
hơi thở cuối cùng… 

Tuy không phải là « khuôn vàng thước 
ngọc », nhưng tất cả những người 
bạn ñó của nhóm chúng tôi, với mầu 
nhiệm ñức tin, và sự ñồng hành của 
Thiên Chúa, ñã sống trọn vẹn lòng 
mình với anh em. Chính các anh chị 
ấy ñã tạo ra một « khung trời hạnh 
phúc » cho cả nhóm. Chúng con 
ñồng cảm tạ Thầy-Chí-Thánh ñã dành 
cho chúng con một góc trời nhỏ bé mà 

ở ñó, anh em chúng con biết thương yêu nhau, biết chia 
xẻ ngọt bùi, cùng hát ca ngợi khen Tình Ngài. Ở một 
góc trời này, có những ấm áp chan hòa nối kết những 
vòng tay lan rộng ñến muôn nơi. Cảm tạ Thiên Ân ñã 
ñến cho anh em cursillistas ở Troyes – tuy chỉ là một 
khoảng không gian bé nhỏ - Nơi ñó Chúa ñang dang tay 
cho anh em cùng nắm lấy, và cùng hát vang bài ca XIN 
VÂNG. 

L* Chúa Thánh Th,n Hin Xu.ng 
31/05/09 *** N.T.S. K24 ■ 
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như “Ánh Chớp” ! 

Và “Một giờ trôi qua là một khoảnh khắc trốn thoát 
tôi”. Thời gian “trốn thoát” là thời gian vuột khỏi tầm 
tay, sẽ không bao giờ còn cơ hội tìm lại nữa! Ngày 
ngày cuộc sống như giòng chảy tiếp diễn không 
ngừng. Muôn người thả ñời vào giòng chảy trôi theo 
mộng ước, nhu cầu, lạc thú…Thời gian trốn thoát 
không ñể lại nơi bao người khoảnh khắc tốt ñẹp cho 
cuộc ñời! Liệu trong ñó có anh, có chị. Có tôi?! 

Thời giờ của tôi, của anh, của chị liệu có khác và 
không rơi vào giờ ngày “Trốn Thoát” nhưng sẽ ñể lại 
nơi hành trình Ngày Thứ Tư của chúng ta dấu ấn Tin 
Mừng, sẽ là ánh sáng làm rạng ñẹp chân mây khi nó 
“Tràn ðầy Tình Yêu”. 

Tôi muốn chiêm ngắm hành trình Ngày Thứ Tư của 
Cursillista Hồng Y Fx. Nguyễn văn Thuận: 

“Ch
m này n.i ti�p ch
m kia, ngàn v%n ch
m 
thành m>t ñ��ng dài. 

Phút này n.i ti�p phút kia, muôn triu phút thành 
m>t ñ�i s.ng. 

Chấm mỗi chấm cho ñúng, ñường sẽ ñẹp. Sống 
mỗi phút cho tốt ñời sẽ thánh”  

Thiếu chấm lúc này, thiếu Chấm Hôm Nay ñường 
dài sao ñủ ngàn vạn chấm. Chấm lúc này, hôm nay 
không ñậm, không ngay ñường dài mong gì ñẹp?! 

Dĩ vãng, tương lai tất cả nằm ngoài tầm với của tôi. 
Vậy HIỆN TẠI là gia sản tôi có trong tầm tay nếu tôi 
không trân quí, không biến nó thành TRÀN ðẦY 
TÌNH YÊU, nó sẽ “trốn thoát” khỏi tầm tay. Mộng ước 
thánh hoá môi trường, chứng nhân giữa lòng trần thế 
có phải vẫn chỉ là mộng ước. 

Người ta ñã từng nói: “Không ai có thể cho người 
khác cái gì mình không có”. 

Phong Trào không ñòi tôi phải là nhà giảng thuyết, 
cũng chẳng ñòi tôi bôn ba ñó ñây gieo vãi Tin Mừng, 
nhưng là sứ mạng chứng nhân qua chính cuộc sống 
ñời thường của tôi HÔM NAY. 

Môi trường sẽ tự chuyển ñổi nếu tôi “SỐNG MỖI 
PHÚT CHO TỐT”. 

Cha ông chúng ta ñã thật hữu lý khi dạy : “Hữu Xạ 
Tự Nhiên Hương”. Từ nội tại cuộc sống tôi, nếu 
“TRÀN ðẦY TÌNH YÊU” có “Xạ” Tình Trời, hương 
thơm sẽ tự ñó toát ra, không khí môi trường sẽ ngào 
ngạt. 

Thánh Phaolô cũng không ñi ngoài linh ñạo ñó khi 
ngài nhắn nhủ: 

“Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của 
mình, ñừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống 
như người khôn ngoan, bi�t tCn d"ng th�i buDi hin 
t%i…” ( Ep. 5:15 ) 

KHOẢNH KHẮC 

HÔM NAY 
“L%y Chúa Giêsu, con sK không ch� ñLi.  

Con sK s.ng PHÚT HION TPI cho TRÀN ðTY TÌNH YÊU“ 
(ðức H.Y Fx. Nguyễn văn Thuận) 

 

Tiếng con họa mi trong vắt như pha-lê say sưa rót 
vào chiều hoàng hôn. Gió cứ chăm chỉ ñưa mây về 
cuối trời. Nắng chiều tô lên sau lưng mây muôn hình 
muôn sắc. Mỗi phút lại thấy mây thay hình ñổi dạng 
theo sức nắn của gió chiều… 

Thiên nhiên quanh tôi sinh ñộng từng phút: tiếng líu lo 
của con chim họa mi hòa với tiếng ríu rít của những 
lòai chim bạn ñang nhảy nhót trên cành làm rộn rã 
buổi cuối ngày. Nắng nhạt hòang hôn tô lên những 
cụm mây cho trời chiều rực rỡ. Gió nhẹ về chiều làm 
rung rinh cành lá… Tất cả là HIỆN TẠI sống ñộng, là 
những “Chấm ðậm” của phút giây hiện tại ñang tô 
ñẹp cho không gian hoàng hôn HÔM NAY. 

Con họa mi liệu chiều mai có hẹn tới cũng khoảnh 
khắc nơi ñây cho không gian rộn rã ? 

Mây chiều mai có trôi về cho tôi bức họa ñẹp như 
chiều nay ? 

* * * 

Từ lời nguyện cầu của ðức Hồng Y Fx. Nguyễn văn 
Thuận, từ tâm nguyện sống tròn PHÚT HIỆN TẠI của 
ngài dẫn tôi vào cảm nghiệm giờ phút tôi ñang sống. 

Cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời tôi ñang chiêm ngắm, 
thưởng thức sẽ trôi ñi như mây ñang trôi nhẹ theo gió 
chiều. Tiếng thánh thót của loài chim họa mi sẽ tan 
vào không gian bao la không ñể lại vết tích gì nếu tôi 
không nhìn ra nguồn gốc của âm thanh từ con họa mi, 
không thấy ñược bàn tay tạo dựng khiến gió ñưa mây 
làm ñẹp trời chiều, và Tình Ngài ñang chuyển gởi tới 
tôi PHÚT HIỆN TẠI HÔM NAY. Tôi dâng lên Ngài 
Tình Cảm Mến biết ơn, và biến giây phút này cho nó 
“TRÀN ðẦY YÊU THƯƠNG”. 

Thánh nữ Têrêsa Hài ðồng Giêsu ñã từng trân quí 
PHÚT HIỆN TẠI, hành trình ñời ngài là kết tụ của 
từng phút Hiện Tại chan chứa Tình Yêu : 

“Cu>c ñ�i tôi là m>t ánh chXp, m>t gi� trôi qua là 
m>t khoZnh kh[c ñang tr.n thoát tôi. Chúa bi�t 
ñó, L%y Chúa, ñ\ yêu Chúa trên trái ñất này con 
không có gì khác ngòai HÔM NAY”  

Dĩ vãng dù có nuối tiếc, tôi ñâu níu kéo lại ñược. Nó 
sẽ là dĩ vãng mang ñậm dấu ấn cho cuộc ñời, mà 
không phải là thời gian “trốn thoát” khi nó chan chứa 
Tin Yêu. Ngày mai, tháng tới, năm sau… như thánh 
nữ Têrêsa ñã nói: “Cuộc ñời tôi là một ánh chớp“, tôi 
nào nắm bắt ñược trong tầm tay, và nó trôi ñi thật lẹ 
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ðỨC TIN CỦA TÔI 
Không mê tín, cũng chẳng dị ñoan, những « sự lạ » trên ñời, ñối với tôi, 

thường ñược xem như « sự trùng hợp ngẫu nhiên » ñôi khi ñầy thú vị. Tôi tin 
vào những gì Hội-Thánh dạy, tin vào sự quan phòng của Thiên-Chúa và tin vào 
sự thưởng phạt công-minh, thật nhãn tiền. Nhìn chung, Chúa ñến với tôi, dù 
thưởng hay phạt, vẫn trong sự nhẹ nhàng, êm ái (kể cả dấu ấn ñể ñời, do một 
lần ñức tin yếu kém, sự nhẹ nhàng ñến ñộ, tôi chẳng dám trách than, mà luôn 
hối tiếc vì ñã nghi ngờ vào quyền năng của Chúa). Thế nên, tôi sợ sự ồn ào, 
khích ñộng quanh mình làm mất ñi sự uy linh, cao cả của ðấng Chí-Tôn. Tôi ñã 
từng ñược dư ñầy ơn Chúa, nên càng muốn làm chứng về sự hiện-hữu của 
Ngài. 

Tôi vẫn nghĩ: Hồng-ân Chúa trao ban cho con người thật ña dạng, ñôi khi 
không trực tiếp, nhưng lại qua hệ-thống... quan giai, nên khiến ta nhầm lẫn, tiếp 
thu ơn Chúa trong niềm kiêu hãnh của sự ñương-nhiên do khả năng mình có mà 
quên cảm tạ Chúa, hoặc ñôi khi Thánh-Ý Chúa len lỏi trong ñời sống ta một cách 
vô-hình, khiến ta không nhận ra Ý Ngài, mà vô-tình trách móc Chúa ñã bỏ rơi ta. 

Sau 3 ngày của khoá Cursillo, tôi ñã lắng ñọng tâm hồn ñể tìm nghe tiếng 
Chúa, phải suy ñể hiểu, và phải cảm ñể nhận ra rằng: mình ñã ñược ñầy tràn Ơn 
Chúa Thánh-Linh. Tôi như sống lại với ngọn nến ngày nào khi lãnh nhận Bí-tích 
Thêm-sức. Bảy Ơn Thánh Chúa tràn ngập trong tâm-hồn tôi. ðức-tin của tôi ñã 
bao phen yếu-ớt và lung lay trước gió, nay tôi muốn thắp sáng lại ngọn nến 
trắng ñầu ñời và giữ chặt lấy nguồn trợ-lực của Chúa Thánh-Linh, ñể giúp tôi 
luôn kiên trì trên bước ñường chứng-tá và thắp sáng niềm tin. Với ngọn nến 
sáng trong tay, chẳng những tôi có thể cầu cho chính mình, mà còn cầu cho tha-
nhân, là kẻ lữ hành nào ñó, ñang lần mò trong bóng ñêm, tìm thắp lại ngọn nến 
của mình ñã tắt. 

NH]NG NG^N N_N TR`NG 

Ngọn nến trắng ñầu ñời 
Khi tôi rời lòng mẹ, 
ðược ñưa vào cung-thánh 
ðể lãnh nhận ðức-Tin, 
Xin ñược nên con Chúa. 

Nến thứ hai tiếp nối 
Khi tôi tới giáo-ñường, 
Nhận Thánh-Thể ñầu tiên. 

Nến thứ ba trung-kiên 
Khi tôi ñược ñầy tràn, 
Bảy ơn thiêng soi-sáng. 

Nến thứ tư thắp sáng 
Khi tuyên lại lời hứa 
Nhận tin yêu ban ñầu. 

Nến thứ năm tôi cầu 
Khi bước tới bàn thờ 
Nguyện ñoan hứa chung thân. 

Nến sau và kế tiếp... 
Dù bao lần kế tiếp 
Cũng chỉ một ðức-Tin. 
Một ðức-Tin duy nhất 
Trong tôi suốt cuộc ñời. 
Dù tôi có thắp lên 
Hàng trăm ngọn nến trắng. 

Elisabeth Nguyễn Thị Nở - khóa 23 ■ 

“Hãy sống như người khôn 
ngoan, biết tận dụng thời 
buổi Hiện Tại”. “TẬN DỤNG” 
mà không phải là thờ ơ, 
không ñể thời giờ “Trốn 
Thoát” không ñể nó trôi ñi 
trong trống rỗng, nhưng phải 
là thời giờ của cảm tạ, Tràn 
ðầy Tình Yêu như thánh 
nhân nhắc nhở: 

“Hãy ñem cả tâm hồn mà ca 
hát chúc tụng Thiên Chúa: 
Trong mai hoàn cZnh, và 
mai sb, hãy nhân danh ðức 
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, 
mà cảm tạ Thiên Chúa là 
Cha” ( Ep.5: 19-20 ). 

Từng PHÚT GIÂY HIỆN TẠI 
sẽ không còn là thời giờ 
“Trốn Thoát” nhưng sẽ là 
những “Chấm ðậm“, sẽ là 
”Phút Tốt” sẽ là “Hôm Nay” 
khi tôi “Biết tận dụng” “Mọi 
hoàn cảnh” giữa thời gian, 
mọi sự việc dù nhỏ bé, dù 
trong lặng lẽ âm thầm, 
nhưng tôi hành ñộng “Nhân 
danh ðức Kitô” trong tâm 
tình “Cảm tạ Thiên Chúa”. 
Có phải ñó là ý nghĩa bàn 
tay “Nắm chặt tay Thầy” ñể 
con bước ñi trong Tin Yêu ? 

Hành trình ñời con, lý tưởng 
con ôm ấp sẽ thành hiện 
thực khi ñược dựng xây 
vững chãi qua từng phút 
giây HIỆN TẠI “TRÀN ðẦY 
TÌNH YÊU”. 

“Con sK không ch� ñLi”. 
Cùng với Thánh Nữ Têrêsa 
Hài ðồng Giêsu, con muốn 
thưa với Chúa, con muốn 
hiện thực ñời Tin Yêu, hiện 
thực lý tưởng chứng tá của 
con, mà không phải là ñợi 
chờ, mơ ước: 

“Chúa bi�t ñó, l%y Chúa, 
ñ\ yêu Chúa trên trái ñ
t 
này con không có gì khác 
ngoài hôm nay”  

Tuần Thánh 2009 

Duy Bình ■ 
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Rồi có khi chính tôi cũng ñã năm lần bảy lượt 
suýt trở thành một mảnh-vụn-lung-lay. Khi tôi nói 
nhiều hơn làm. Khi tôi thấy cái ‘tôi’ lớn hơn cái 
‘chúng ta’. Khi tôi luôn ñòi hỏi mà cứ ảo tưởng mình 
ñang cho ñi. Tôi giật mình lo sợ, nếu tôi bứt mình ra 
khỏi Mối-Tình của tôi, thì sẽ không còn ñiều gì chờ 
ñợi tôi ngoài một vực thẳm hư vô ! Bàn tay nào cho 
tôi nắm Chúa, nếu tôi không tay ñan tay thân thương 
cùng với anh em tôi ? Dù tôi biết mình chỉ là một loại 
màu sậm tối, một nét vẽ mờ nhạt trong bức tranh ñời 
tuyệt mỹ của Thiên Chúa, tôi cũng phải giữ cho mình 
dính bén thật chặt, vì trước khi tôi ‘si tình’, Ngài ñã 
yêu tôi qua chính thân phận nhỏ nhoi mong manh 
này. 

May mắn thay, PT ñã cho chúng tôi một thứ ‘keo 
dán’ thần kỳ, ñể trên suốt hành trình Ngày-Thứ-Tư, 
chúng tôi có thể luôn gắn bó với nhau. Thứ keo này 

có bảy ‘chất liệu’ chính : Bác-Ái, Khiêm-Nhường, 
Cầu-Nguyện, Chứng-Tá, Vâng-Phục, Phục-Vụ, 
Hiệp-Nhất. Không phải ngẫu nhiên mà nhân ñức 
Bác-Ái ñược ñặt lên hàng ñầu. Trong « Bài Ca ðức 
Mến », thánh Phaolô ñã khẳng ñịnh : « Hiện nay ñức 
tin, ñức cậy, ñức mến, cả ba ñều tồn tại, nhưng cao 
trang h!n cZ là ñfc m�n » (1 Corintô 13, 13), vì 
« ðức Mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen 
tương, không vênh vang, không tự ñắc, không làm 
ñiều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, 
không nuôi hận thù, không mừng khi thấy gian ác, 
nhưng vui khi thấy ñiều chân thật. ðức Mến tha thứ 
tất cả, tin tưởng tất cả ». (1 Corintô 13, 4-7). 

… Có những Ultreya thưa thớt, có 
những giờ Tông ðồ mà người ñến 
tham dự không ñủ chật Nhà Tạm. 
Nhưng hễ mỗi lần gối tôi chạm ñất, và 
mắt tôi hướng về sự mời gọi Yêu 
Thương từ Thánh Thể Chúa, thì tâm trí 
và trái tim tôi lập tức trở về với những 
« tình cảm ñầu ñời ». Tất cả những 

người có mặt và vắng mặt, cũng như những người 
bạn mới mà Chúa sẽ gửi ñến cho chúng tôi qua 

những khóa Cursillo, với tôi ñều là Mối-Tình-ðầu 
thắm thiết. Và cũng sẽ là Mối-Tình-Cuối-Cùng. Tôi 
không cần miệt mài tìm kiếm  nữa ...  

 « ðức Mến không bao giờ mất ñược. Ơn nói 
tiên tri ư ? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ 
chăng ? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư ? Rồi cũng 
chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn nói 
tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có 

ngần có hạn sẽ biến ñi » (1 Corintô 13, 13).  

* NC ■ 

Sau mỗi ðH Ultreya, và trong 
tám tuần lễ cầu nguyện cho 02 
khóa Cursillo, chúng tôi có chầu 
Thánh Thể, và làm giờ Tông ðồ trong Nhà Tạm. ðó là 
những giây phút mà tôi cảm thấy gần gũi anh chị em 
mình nhất. ðó cũng là lúc tôi trở lại với « mối tình 
ñầu »  thật sự nguyên vẹn và tinh tuyền của mình… 

Mối-Tình-ðầu… Dễ mấy ai quên ?... Mà làm sao 
quên ñược, khi ngày ấy, chỉ cần bước qua một 
ngưỡng cửa, là tôi ñã thấy ào ạt thân tình, rộng mở 
những vòng tay, tươi nở những nụ cười ? Có thể quên 
ñược không, khi tôi là kẻ ñã trở về nép vào vòng tay 
yêu thương chờ ñón của Cha mình, sau một hành 
trình quẩn quanh mệt mỏi vì khao khát bám vào một 
‘cái gì ñó’ chưa rõ rệt. ðể ñược « sống » cho ñúng 
nghĩa. Sống không tranh ñua, không chạy vạy. Không 
rã rời buổi sáng, mở mắt thức dậy ngao ngán ñối diện 
với bao nỗi lo âu. Không buông mình xuống trong ñêm 
với trái tim ñầy ứ ghen ghét, buồn tủi cho những hệ lụy 
của kiếp người.  

Mối-Tình-ðầu …Mấy ai giữ ñược cho trọn vẹn ?... 
Phải chăng vì mọi thứ tình trần ñều ôm ấp một bóng 
hình duy nhất, dễ ñổi thay, dễ phai nhòa, trong khi 
Mối-Tình này của tôi mênh mang nhiều hình bóng lắm 
(yêu cùng một lúc hai người ñã khó, chúng tôi lại có 
thể yêu…hàng chục, hàng trăm người !). Tất cả những 
hình bóng ấy lại ñược lồng trong chân dung tuyệt mỹ 
của ðấng Cứu Thế, nên ñó thật sự là mối tình Trời và 
ðất giao hòa, khó có thể phân chia ngăn cách. 

Nhưng cũng bao phen, trong Mối-Tình ấy ñã có 
những mảnh vụn lung lay. Bởi, tại, vì, do…muôn ngàn 
nguyên nhân (Không gian ở ñây nhỏ hẹp ? Những 
khuôn mặt này không ñủ trẻ trung lôi cuốn ? Bên ngoài 
kia còn có nhiều khung trời rộng mở ?...) Khi có những 
lay lắt ñó, thì tim tôi dường như ñập sai ñi một nhịp. 
Sao chỉ thiếu có một giọt máu nhỏ nhoi mà hơi thở 
bỗng trở nên hụt hơi, phiền muộn ? Cho tôi nuối tiếc 
biết bao là giây phút êm vui ñã có bên nhau, những 
họp mặt thân tình, những yêu thương không cần lời 
hoa mỹ, những ‘tỏ tình’ thầm lặng... Khi một người 
thân của tôi muốn buông tay, thì tôi cũng chới với. Vì 
chúng tôi phải luôn nối kết với nhau, ñể trái tim yêu 
thương của Thầy-Chí-Thánh không có một khe hở, 
một vết nứt nào có thể làm rỉ máu xót thương.  
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Có một vài lần trong một cuộc trao ñổi nào ñó 

về ñạo, khi biết ñược trước kia tôi theo ñạo Tin-

Lành thì ñôi khi có người « sành ñạo » hỏi tôi : thế 

chị thuộc « ngành » nào bên Tin-Lành 

(Evangélistes, Méthodistes, Pentecôtistes, v.v.). 

Câu hỏi này không ñược ñặt ra cho người Công 

giáo. ðối với người Công giáo « bình dân » thì 

vấn ñề họ thuộc về Giáo Hội Công Giáo là chuyện 

rất bình thường, bình thường ñến nỗi họ không hề 

ñể ý hay nhớ ñến. 

Riêng ñối với tôi thì khác. Trước kia tôi không 

có một « Giáo-Hội Mẹ » ñể kính yêu, ñể nương 

tựa. ðức tin của tôi hồi trước là một ñức tin chỉ ở 

chiều kích « cá nhân » chứ không hề mang tính 

cách « cộng ñồng ». Nếu tôi có ñi nhà thờ mỗi 
chủ nhật một cách sốt sắng thì cũng chỉ ñể củng 

cố ñức tin của tôi, ñào sâu kiến thức cho tôi. Tôi 

rất thành tâm học hỏi, siêng năng sống ñạo và rất 

hài lòng vì cảm thấy mình ñã chu toàn bổn phận 

của một tín hữu tốt. 

Cái tính cách « cá nhân » mà tôi nói trên ñây 

không hề có tính cách « ích kỷ ». Như bao nhiêu 

người trẻ tuổi nhiệt thành khác, tôi cũng ñã từng 

ao ước ñược trở thành một « nhà truyền giáo », ra 

ñi ñem Tin Mừng ñến cho những dân tộc chưa 

biết Chúa (như người Trung quốc chẳng hạn). Lý 

tưởng của tôi lúc ñó là làm sao cho mọi người có 

thể biết ñến Chúa và ñón nhận Ngài là Thiên 

Chúa của họ. Tôi thương mến những người bạn 

trẻ trong cộng ñoàn Tin-Lành của tôi như tôi có 

thể thương mến những người ñồng chí hướng. 

Tôi thân thiết với những người cùng « hoài bão » 

với tôi. 

Nhưng ñến khi tôi trở lại với Giáo Hội Công 

Giáo thì tôi mới có ñược một « kinh nghiệm 

sống » mới, ñó là sống một « tình gia 

ñình thiêng liêng » vô cùng ñặc biệt. Nói là « trở 

lại » thì cũng không ñúng lắm vì tôi ñâu có từng 

« bỏ ñi » bao giờ. Thật ra là nhờ bao nhiêu năm 

sống trung thành trong ñức tin ñã lãnh nhận từ 

cha ông của tôi cộng với sự khao khát tìm hiểu 

ñức tin nguyên thủy của Giáo Hội sơ khai mà tôi 

ñã dần dần ñi ñến gặp gỡ và ñón nhận ñức tin 

công giáo. 

Người công giáo chúng ta thật là có phúc khi 

chúng ta có một Giáo-Hội ñể ñón nhận những giáo 

huấn của Chúa qua sự dẫn dắt của các vị chủ 

chiên như Chúa Giêsu ñã ñặt ñể thánh Phêrô sau 

khi Chúa ñã hỏi Phêrô có yêu mến Thầy không rồi 

bảo ông : « hãy chăm sóc chiên con c a 

Th,y » (Gn 21, 15). 

Khi tôi có lỗi phạm ñến tình thương của Chúa 

hay ñến anh em của tôi, thì tình yêu bao la của 

Chúa, như tình một người mẹ hiền dù có từng ñẫm 

lệ vì con, cũng sẵn sàng dang tay ñón nhận mỗi lần 

ñứa con hư trở về nài xin ơn tha thứ. 

Giáo-Hội còn là nơi tôi chạy ñến « vấn kế » khi 

lòng tôi hoang mang, ñức tin tôi chao ñảo, tôi hoàn 

toàn tin cậy vào ơn Chúa ban cho Mẹ Giáo-Hội, 

qua các vị chủ chăn, ñể cho tôi biết ñiều gì tôi phải 

tin. ðối với tôi sự kiện mà Giáo-Hội còn mãi ñứng 

vững cho ñến ngày nay, qua bao thăng trầm của xã 

hội và bao thách ñố của thế giới từ hai mươi thế kỷ 

qua, ñủ chứng minh Giáo-Hội ñược bàn tay Chúa 

dìu dắt và gìn giữ như Chúa ñã hứa. Cho nên khi 

người ta nêu lên việc những con người làm thành 

Giáo-Hội cũng chỉ là những con người bất toàn làm 

sao tin ñược thì ngược lại càng chứng tỏ quyền 

năng của Chúa khi Chúa dùng những dụng cụ hèn 

mọn, mỏng dòn, miễn sao những dụng cụ ñó chịu 

« ngoan ngoãn » ñể nương theo cánh tay của 

Chúa, ñể trong mọi việc « danh Cha ñược cả 

sáng ». 

Phương Vy ■ 

PHÂN ƯU 

V�n phòng ði�u Hành ñ��c tin : 

Ch� Maria Ph�m Th� Toàn, khoá 9 (hi�n thê c%a anh Uông V�n Hoá), 
thu)c liên nhóm Cursillo B., ñã ñ��c Th0y Chí Thánh g3i v� sáng th5 
b7y 17/06/2009. 

Anh Giuse NguyCn ThD Tuynh, khóa 22, liên nhóm ð5c quFc ñã 
chGm d5t hành trình ngày th5 T� vào tr�a 22/06/2009 t�i Stuttgart. 

Xin hiLp lMi c0u nguyLn cho hai linh hNn Maria va Giuse sOm h�Png 
Nhan Thánh. Cùng xin Sn Bình An c%a Chúa cho các gia quyDn và 
anh ch� em c%a hai liên nhóm B. và ð5c quFc. 

Giáo Hội Giáo Hội Giáo Hội    
mà tôi hằng yêu mếnmà tôi hằng yêu mếnmà tôi hằng yêu mến   
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THÔNG BÁOTHÔNG BÁOTHÔNG BÁOTHÔNG BÁO    

Thời ñiểm ñược ñịnh ñể tổ chức hai khoá 

học cursillo hè 2009 như sau : 

♦ Khoá 25 Ni : tj thf t� 29/7/2009 tXi 

thf bZy 01/08/2009 

♦ Khoá 26 Nam : tj thf t� 5/8/2009 tXi 

thf bZy 08/08/2009  

CHÚ Ý HẠN CHÓT GHI TÊN : 30/06/2009 

Xin quí anh chị gia tăng hơn nữa các hoạt 

ñộng Tiền Cursillo chuẩn bị, ñặc biệt siêng 

năng làm palanca cầu nguyện. 

Xin ðức Ông, quí Cha, quí Tu Sĩ, quí ACE 

cầu nguyện nhiều cho hai khoá 25 & 26. 

Ban ðiều Hành Phong trào cũng thiết tha 

mời gọi quí anh chị em trợ tá các khóa học 

CÓ MẶT ðÔNG ðỦ trong Thánh Lễ Khai 

Mạc mỗi khóa vào lúc 11g30 các ngày thứ 

Tư 29/07 và 05/08/2009. Xin mang theo 

bảng da và sách Chỉ Nam. 

THÔNG BÁO TINH TÂM 
Thân mKn gLi Quý Anh Ch# Cursillistas, 

Th'i ñiZm khai m.c hai khóa 25 & 26 ñã g9n k#. Chúng ta lo âu, 
h]i hNp tr�$c muôn vàn công viQc ph�i ñ�m ñ�ơng, vì biGt rõ sRc 
mình có h.n. Nh�ng chúng ta c1ng tin r_ng sRc Chúa thWt vô biên. 
ðây c1ng là mNt s� l�a ch@n. Chúa ñã l�a ch@n chúng ta và chúng ta 
c1ng l�a ch@n h�p tác v$i Ngài. Nhi#u nhiQm vH m$i mU ñang ch' 
ñ�i m`i ng�'i trong chúng ta. ðZ d@n lòng xRng ñáng h9u ñón nhWn 
nhPng ân s�ng mà Th9y Chí Thánh s  trao ban cho hai khóa s�p t$i, 
và cách riêng cho m`i ng�'i, khóa sinh c1ng nh� tr� tá, xin m'i Quý 
Anh Ch� (nhNt là tNt cO nhPng anh ch# ñã ghi tên ñi tr= tá) cT g�ng 
tham d� ñông ñ� Ngày Tdnh Tâm s  ñ��c te chRc vào chúa nhSt 
12/07/2009 t.i Giáo X: ViWt Nam Paris, 38 rue des Epinetttes, 
75017 Paris. 

Xin Quý Anh Ch� hãy tiGp tHc vPng lòng c9u nguyQn, phó thác vào 
quy#n năng c�a Thiên Chúa, ñ]ng th'i mang hGt sRc mình ra phHc 
vH thì ch�c ch�n m@i công viQc c�a chúng ta s  ñ��c hoàn tft tTt 
ñgp. Xin gIi ñGn Quý Anh Ch� l'i chào DE COLORES thân th�ơng nhft. 

L�u ý : xin mang theo sách Ch� Nam 

Ban ðiZu Hành Phong Trào  

Ch<ơng trình Ngày T\nh Tâm 
C!u NguyWn cho hai khóa 25 & 26 

Chúa NhWt 12/07/09  
* Giáo XR VN Paris * 

38 rue des Epinettes 75017 Paris 

11g30 Thánh L6 v$i cNng ñoàn Giáo XR. 

 Cơm tr�a t� túc. 

14g00 B�t ñ9u b�$c vào Tdnh Tâm - Kinh Chúa Thánh Th9n. 

 Thánh V�nh. 

14g15 Bài gi�ng c�a Cha Linh H�$ng L�u văn Tâm  
 « ð1i s0ng ch:ng nhân »  (sau bài gi�ng xin các  
 cha giúp ban phép Hòa Gi�i cho nh'ng ai c(n) 

15g00 Tin tRc và sinh ho.t P/T 

 «Tinh Th!n Tr= Tá trong Khóa Ba Ngày»  
 (Kh�i Ba Ngày trình bày) 

 TWp hát - H@p các Ban c�a Khóa Ba Ngày. 

17g00 Gi' Ch!u Thánh Thc (theo Sách ChL Nam) 

18g00 BG m.c. 

 


