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

Chúng ta hãy cùng nhau hiệp lòng dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa 
Toàn Năng ñã ban cho Phong Trào chúng ta tại Pháp và Âu Châu, 72 
Anh Chị Tân Cursillistas của hai khóa 25 và 26 vừa qua. Chắc hẳn 
Quý Anh Chị sẽ không bao giờ và không thể nào quên ñược những 
giờ phút tuyệt vời sống trong Khóa Ba Ngày. Nơi ñó, Quý Anh Chị ñã 
thực sự tìm gặp lại bản thân, ñã chân thành gặp lại anh chị em mình 
và, nhất là, ñã vui mừng gặp ñược Thày Chí Thánh. Và rồi, Quý Anh 
Chị ñã bước sang ngày thứ tư. Cái ngày dài thật dài. Dài ñến cuối 
cuộc ñời người Crusillista. Thày không cho chúng ta sống ngày thứ 
tư ở một nơi thiên cung, lành thánh. Ngài sai phái chúng ta trở lại môi 
trường cũ với những con người, với những bất công, với những nổi 
loạn, với những sa hoa, ñồi truỵ, kèm theo nhiệm vụ Ngài trao là 
Canh Tân hóa, là Phúc Âm Hóa, là Thánh Hóa môi trường và tha 
nhân. "Anh em hãy ñi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng 
cho mọi loài thọ tạo..." (Mc 16,15). 

Chúng ta cũng biết, ðức Thánh Cha Biển ðức XVI ñã tuyên bố năm 
2009, nhân kỷ niệm 150 năm ngày tạ thế của cha thánh Gioan-Maria 
Vianney, chánh xứ Ars, là "Năm Linh Mục". Cha Thánh ñã ñược ðức 
Giáo Hoàng Piô X phong Chân Phước năm 1905 và phong là quan 
thày các linh mục tại Pháp. Năm 1929 ngài ñược ðGH Piô XI phong 
Hiển Thánh và là quan thày của các cha xứ trên hoàn vũ. Năm nay, 
ðGH ñương nhiệm ñã quyết ñịnh tuyên bố Cha Thánh không những 
là quan thày các cha xứ mà còn là quan thày của tất cả các linh mục 
trên thế giới. Có không ít người ñã lấy làm lạ ñặt câu hỏi "Sao lại 
chọn một vị linh mục, dù là thánh, nhưng ít học, làm bổn mạng toàn 
thể các linh mục hoàn vũ ?". ðể giải ñáp thắc mắc này, thiết tưởng 
Quý Anh Chị cũng nên tìm ñọc những tài liệu về cuộc ñời và ñức 
hạnh của vị Thánh Linh Mục xứ Ars. Và, nếu chúng ta nhìn lại từng 
khuôn mặt các Thánh Tông ðồ ñi theo ðức Kitô, ñâu có ai là nhà 
thông thái, bác học? Ấy vậy, mà Thày Chí Thánh và Giáo Hội Ngài 
dựng lên lại rất cần những vị linh mục ñơn sơ, làm ñúng chức năng 
của mình. Không những vậy, giáo dân chúng ta cũng cần linh mục. 
ðGH Gioan-Phalô ðệ Nhị ñã phán rằng "Các con không thể không 
cần linh mục ñược". ðối với Phong Trào Cursillo thì vai trò vị linh mục 
linh hướng càng không thể thiếu vắng. 

Trong niềm hân hoan ñón mừng 48 chị của khóa 25 và 24 anh của khóa 
26, trong ñó, có một linh mục, một chủng sinh và một tu sĩ, chúng ta hãy 
cùng nhau sốt sắng cầu nguyện cho ðức Ông Linh Hướng Giáo Phận, 
Quý Cha, Quý Thày Linh Hướng Phong Trào. Nguyện xin Thày Chí 
Thánh và Mẹ La Vang ñổ tràn hồng ân xuống các vị ñể hoàn thành nhiệm 
vụ dâng hiến thân xác và linh hồn mình làm công cụ cho Chúa Kitô (in 
personna Christi Capitis) và xứng ñáng là một "Alter Christus". 

Văn Phòng ðiều Hành 

H
Â

N
 H

O
A

N
 C

H
À

O
 M

Ừ
N

G
 Q

U
Ý

 A
N

H
 C

H
Ị 

T
Â

N
 C

U
R

S
IL

L
IS

TA
S

 

Nội Dung 

• Lá Thư Phong Trào 1 

• Chín bậc Huynh ðệ  2 
(THL) 

• Cảm tưởng tân cursillistas  3
(phóng viên ghi nhanh) 

• Tình thật là tình 5 
(HCT) 

• Tâm tình trợ tá K25 7 
(Hoàng Lan) 

• Anh Hùng và Tổng Thống 9 
(HCT) 

• Thơ 
(Anne NC) 9 

• Nhớ 10 
(Duy Bình) 

• Những lợi ích ... 11 
(Many Hùng) 

• Thông báo : Ấn bản ñiện tử  
của Bản tin cursillo 3 

142 

ngành Vi�t Nam ti châu Âu 

TỜ THÔNG TIN 
& LIÊN LẠC 



 

 

2 bản tin cursillo  142 

ñiểm. Nhưng khi phải thú nhận chính cái « khuyết ñiểm 

ñó », cái khuyết ñiểm làm tôi hỗ thẹn, bẽ mặt ngay ñối 

với chính tôi, thì thật không phải là dễ. Vậy tôi hãy 

chấp nhận lấy tôi với tất cả những gì là tôi. Vì muốn 

yêu thuưong người thân cận, phải biết yêu thương 

chính mình. 

Bậc thứ tư  hệ tại việc chấp nhận những người khác 

sửa chữa mình, việc chịu ñựng những chỉ trích của họ 

và việc rút tỉa những lợi ích. Bậc này thật là khó. Phải 

tập ñi tập lại nhiều lần : bắt ñầu bằng việc tập làm 

thinh, tập không bàu chữa, hãm bớt trí tưởng 

tượng, bình tĩnh lại những bức xúc trong người 

(nhịp tim ñập, các bắp thịt co thắt..) cốt ñể lấy ra  thì giờ  

mà suy xét. Ở bậc này, sự cầu nguyện giúp ñược rất 

nhiều. Và như vậy chính mình sẽ học ñược nghệ 

thuật tế nhị là sự sửa chữa huynh ñệ.  

B�c th� năm nhằm thay ñổi cái nhìn của mình trên 

những người khác, trên người anh em ấy : nhìn 

nhận nơi họ có ít nhất… một tính tốt. Không phải 

nhận biết một cách trừu tượng nhưng thật chính xác ; 

nhìn mãi cho ñến khi tôi cảm thấy mến phục tính tốt 

ấy, cho ñến khi tôi chịu ñựng ñược người ta khen ngợi 

tính tốt ấy trước mặt tôi, trong lúc người ta không nói gì 

về tôi. Và tôi ñồng thanh khen ngợi với người ta mà 

không có một hậu ý nào cả. 

B�c th� sáu của tình yêu huynh ñệ hệ tại nhìn nhận 

người anh em tôi có ít nhất hai tính tốt. Tôi thích 

thú và vui mừng vì những nhin nhận này. Vì chính 

từ ñó mà phát sinh và triễn nở lòng cảm phục lẫn nhau, 

cần thiết cho sự hình thành và lớn lên của tình bằng 

hữu, lòng mến thương lẫn nhau, sự cọng tác tinh thần, 

tâm trí và khó nhọc ñể xây dựng một cộng ñồng sự 

sống. « Ước gì anh em thương mến nhau với tình 

huynh ñệ, coi người khác trọng hơn mình », ñấy là lời 

thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma (Rm 12, 10). 

B�c th� b$y nằm trong cố gắng ñể chính mình cũng 

gặt hái ñược những tính tốt mà mình quan sát thấy nơi 

người anh em mình. Noi gương người anh em, noi 

gương  các thánh chính là lối khuyến khích tốt nhất, lối 

thao luyện hữu hiệu mà tôi có thể nhận ñược. 

B�c th� tám với ánh sáng Tin mừng, tôi khám phá 

ñược chính Chúa ở ñàng sau các tính tốt của người 

anh em tôi. Chúng ta sẽ nhận thấy rõ hơn chiều kích 

kín ñáo của ñời sống huynh ñệ khi chúng ta ñể ý ñến 

ñức khiêm nhường của người anh hay người chị chúng 

ta trong bệnh tật, trong cơn thử thách, trong tuổi già 

Tình yêu huynh ñệ là một kho báu, mà Chúa Giêsu là 

nguồn mạch ; nhưng nó có những ñòi hỏi của nó mà 

Linh Mục S. Pinkaers, o.p. ñã sắp thành chín bậc và Sr 

Cassien trình bày tóm tắt như sau:  

Câu trong Tin Mừng : « Hãy yêu ng��i thân c�n nh� 

chính mình » (Mc 12, 33)  nghe ra rất dễ hiểu và không 

thấy gì là khó khăn trên bình diện tư tưởng, vì ai lại 

không thích người ta yêu thương mình ! Nhưng khi 

chính chúng ta phải ñem ra thực hành ñiều răn này ñối 

với người thân cận, ai trong chúng ta lại không thấy vấn 

ñề, nhất là khi người thân cận là người trong nhà, 

người cùng cộng ñoàn, người cùng sở làm với mình. 

Lúc ñó, chúng ta nhận thấy ngay sự yếu ñuối của mình, 

chúng ta cảm thấy ngay những trở ngại và những 

chống kháng. 

ðây là vài chỉ dẫn cụ thể có thể giúp mỗi người khám 

phá ra trong cuộc sống của mình  « con ñ��ng h,p », 

khó ñi và tốt của tình yêu huynh ñệ. Các chỉ dẫn này 

giống như một cái thang có chín nấc ; người ta có thể 

tùy kinh nghiệm của mình, thêm nhiều nấc khác, vì tình 

yêu huynh ñệ rất phong phú. Nhưng ñừng thêm qúa 

nhiều chi tiết, nếu chúng ta muốn rõ ràng và thực hành 

ñược. 

Chín bậc của tình yêu huynh ñệ  

B�c th� nh
t tuy ñơn giản nhưng là căn bản : ấy là 

chấp nhận anh em tôi, - nghĩa là người vợ hay 

chồng tôi, người anh, chị hay em tôi, người bên 

cạnh tôi-, có ít nhất … một khuyết ñiểm. Chúng ta 

ñều ñồng ý là ai ai cũng có những khuyết ñiểm. Nhưng 

chấp nhận (admettre) rằng người sống bên cạnh tôi có 

cái « khuyết ñiểm ấy », cái khuyết ñiểm làm tôi bực 

mình, làm tôi khó chịu, ñấy chính là sự khó khăn, ñấy 

chính là ñiều chúng ta cần bắt ñầu chịu ñựng. 

B�c th� hai tiếp theo bậc trước : chấp nhận người 

anh em tôi có.. . hai khuyết  ñiểm. Nếu tôi chấp nhận 

ñược một, tại sao tôi lại không có thể chịu ñựng ñược 

hai khi nghĩ ñến sự yếu ñuối của con người ? Sự cố 

gắng thứ hai này rất quan trọng ; nó ñòi hỏi một chiều 

sâu : lòng mình ñã bắt ñầu dấn thân theo lời thánh 

Phaolô : « Hãy ch.u ñ/ng l0n nhau v2i lòng bác ái 

» (Eph 4,2). 

Bậc thứ ba  ñòi hỏi tôi phải suy xét về chính mình tôi và 

chấp nhận tôi cũng có ít nhất một khuyết ñiểm… Lẽ 

tự nhiên, một cách trừu tượng, tôi sẳn sằng cho rằng tôi 

không có gì là hoàn toàn và tôi có rất nhiều khuyết 

THL 
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của họ và chúng ta có thể bắt chợt ñược nơi 

họ một tia sáng của ñức tin, của tin tưởng 

vững chải, của tâm tình bình an ; nơi họ có 

một gỉ hiền dịu và tươi vui chứng tỏ ơn sủng 

tác ñộng nơi họ. 

B�c th� chín chính là khám phá ñươc Chúa 

ở ñàng sau các khuyết ñiểm, ngay cả các tội 

lỗi của người anh em tôi. 

Làm sao có thể nhận biết Chúa ẩn mình sau 

tội lỗi, nếu chúng ta không ñể ý ñến tiếng của 

Người thì thầm bên vành tai bên trong của 

chúng ta ñể kêu gọi chúng ta tha thứ như 

chính Chúa ñã tha thứ nhiều ñiều cho chúng 

ta. Chính là ñiều chúng ta năn nỉ cầu xin trong 

Kinh Lạy Cha và cũng là ñiều thánh Phaolô 

căn dặn chúng ta : « Anh em hãy ñ5i x7 t5t 

v2i nhau, hãy có lòng th�ơng xót và bi�t 

tha th� cho nhau, nh� Thiên Chúa ñã tha 

th� cho anh em trong ð�c Kitô. » (Eph 4, 

32) 

ðấy là chín bậc của tình yêu huynh ñệ. 

Trong thực tế, các bậc không nối ñuôi kế tiếp 

nhau, nhưng cùng thắt chặt với nhau. Chín 

bậc ñể thực hiện và sống tình yêu huynh ñệ 

cách thực tế, không lý thuyết rườm rà cốt ñể 

giúp những ai muốn tiến triễn trên con 

ñường tình yêu huynh ñệ ■ 

Cảm Tưởng  
Tân Cursillistas 

k lk lk lk l 
Khóa 25 (ND) 

« …Thoạt ñầu tôi thấy chị khóa trưởng có vẻ nghiêm nghị quá, 
nhưng qua các diễn tiến của  khóa học, tôi hiểu ñược sinh hoạt 
nơi ñây cần phải có kỷ luật, vì thời gian trôi qua rất vội vã mà 
việc gì chúng tôi cũng phải nhanh nhẹn hoàn tất… Dù muốn nói 
muôn vàn lời cám ơn vẫn không thấy ñủ, tôi tin Chúa sẽ trả ơn 
bội hậu cho tất cả vì chính Chúa ñã sắp ñặt cho từng khóa sinh 
và trợ tá ñể ñến ñược với khóa 25 này. » 

« …Là người Việt xa xứ lâu năm, hôm nay tôi mới thấy ñược 
mình phải ñến một thế giới mới ñể Chúa khôi phục cho ðức Tin 
tôi sống lại, và cho tôi biết dâng lên Ngài lời cảm tạ tri ân. Dù 
sống rải rác ở năm châu bốn biển, chúng ta hãy ñem sự tốt lành 
ñến cho thế giới nhờ sống ñạo tốt… » 

« … Tôi là một người rất ‘cứng lòng’, nhưng ba ngày qua là cả 
một cuốn phim dĩ vãng ñã làm tôi rơi không biết bao nhiêu là 
nước mắt… » 

«  … Trong ba ngày qua, tôi cứ ghi chép như một cái máy…Tuy 
có quá nhiều rollos nhưng tôi nghĩ, nếu sau này ñược hướng 
dẫn học lại ñể thấm nhuần thì chúng tôi sẽ trở thành những cur-
sillistas tốt… »  

« …Khi tôi ghi danh tham dự khóa Cursillo thì ai cũng bảo ‘Cứ 
tới thì sẽ biết !’ Và tôi ñã ñi từ ngạc nhiên này ñến ngạc nhiên 
khác… Tình thương mến chia sẻ của trợ tá, của khóa sinh dành 
cho nhau làm cho chúng tôi ai cũng rớt nước mắt. Nhưng có lẽ 
phải ñợi kết quả sau này thì mới ñánh giá ñược sự tiếp thu của 
các khóa sinh… » 

« Tôi ñến với khóa 25 với rất nhiều suy tư ngổn ngang trong 
lòng, che ñậy bằng cái bề ngoài vui vẻ. Nhưng dần dần tôi cũng 
ñã bị Chúa ñánh ñộng, khi ñược kết bạn với những người con 
cùng chung một Cha trên trời trong Nhà-Chúa. Nhất là tôi ñã học 
ñược tính khiêm nhường, biết chấp nhận những thiếu thốn về 
tiện nghi vật chất, và qua ñó tôi thấy mình càng sống ñơn sơ thì 
ñời sống càng nhẹ nhàng hơn.. »  

« Trước ñây tôi nghĩ rằng mình ñã có ðức Tin, nhưng qua Cur-
sillo, ðức Tin ñó ñã ñược nâng lên một mức… Tôi thấy rất lạ khi 
mình ñược các trợ tá tận tình phục vụ, vì phần tôi ñã quen phục 
vụ trong các sinh hoạt của cộng ñoàn. Tôi hay ñi tìm việc ñể xin 
làm mà cứ bị ‘ñuổi’ hoài … »   

« …Sau khóa Cursillo này, tôi trở về lại Việt Nam, xin mọi người 
cầu nguyện cho tôi có thể làm một ngọn ñuốc soi ñường, làm tia 
lửa khơi dậy bếp than ñã tắt … » 

« Tôi ñã thấy ñược kết quả tốt của khóa Cursillo qua tấm gương 
của mẹ tôi. Mẹ tôi là người theo ñạo công giáo nhưng không giữ 

THÔNG BÁO 
NH
N B�N TIN CURSILLO QUA TH� ðI�N T� 

Phong trào Cursillo ngành Vi�t Nam t�i châu Âu sau 26 khóa ñã 
ñ��c g n 1000 cursillistas. 

Vi�c in $n và g&i b(n tin gi$y hàng tháng ngày càng tr+ nên ph.c 
t�p, chi phí ngày càng cao. Vì v2y, ban báo chí ñã ñ��c ban ñi3u 
hành phong trào cho xúc ti6n vi�c g&i b(n tin qua ñ�8ng internet 
b:ng th� ñi�n t&. 

;n b(n ñi�n t& hoàn toàn không khác v=i $n b(n gi$y, có th> xem 
tr?c ti6p trên máy ñi�n toán ho@c in ra gi$y ñ> ñAc. 

Tuy nhiên không ph(i ai cCng s& dEng Internet, chG nhHng anh chI 
em nào tJ ý rõ b:ng cách g&i th� ñi�n t& ñ6n anh Mai Xu2n Thu 
( mxthu@free.fr ) cho bi6t ý muQn này. TR ñó mSi tháng b(n tin 
sT ñ��c chuy>n ñ6n anh chI em qua hUp th� ñi�n t& và anh chI em 
ñó sT không còn nh2n ñ��c b(n tin gi$y. 

Chú ý : Ch% riêng ban th, ký do anh Mai Xuân Thu ñ4m trách 
có th8 gi9 các ñ:a ch% h;p th, c=a các cursillistas ñ8 g@i 
các thông báo  ñBc biCt cDng nh, b4n tin hàng tháng. 
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ñạo. Sau khi ñi dự một khóa Cursillo, những trang nhật 
ký của bà chứa ñựng toàn những lời cầu nguyện dâng 
lên Chúa. Các con của bà ñã tìm thấy nhật ký ñó sau 
ngày bà mất, và chúng tôi ñã ghi lại những dòng di 
chúc ñó trong tang lễ mẹ. Phần tôi xin ñược biết hành 
ñạo trong những ngày cuối cùng của cuộc ñời. » 

« Thoạt ñầu tôi ñã ñến với khóa Cursillo vì ‘cả nể’ 
người bảo trợ tôi. ðêm ñầu tôi thật là khổ sở khi phải 
nghe nhạc ‘hòa tấu’ khắp nơi, và tôi cũng không quen 
với lối sống ‘lính tráng’ như vậy. Nhưng rồi qua tinh 
thần dấn thân ñầy nhẫn nại của các trợ tá, tôi ñã nhìn 
thấy hình ảnh của Chúa Giêsu. Và qua các rollos, tôi 
nhận ra ñược sự thiếu sót trong bổn phận tông ñồ, nhất 
là ñối với gia ñình… » 

« Tôi ñã nghe nói ñến PT Cursillo 12 năm nay rồi. Vậy 
mà khi ông xã bảo tôi tham dự khóa 25 này, tôi run sợ 
hết sức ! Tôi cứ theo hỏi ñến ñó làm gì mà ông ấy chỉ 
trả lời : «Cứ ñi thì biết, tôi nói không hết ñâu !». Ngày 
ñầu tiên xách hành lý vào Giáo xứ, tôi ‘run’ ñến nỗi các 
chị trợ tá tưởng là tôi mệt nên ñưa tôi vào…phòng ngủ 
nằm nghỉ ! Có một chị cũng bị bắt ‘nằm nghỉ’ như tôi. 
Sau ñó thấy các chị bên ngoài nói cười vui vẻ quá, 
mình không mệt không ốm ñau gì cả mà cứ nằm hoài 
nên tôi ‘xin’ cho ñược ra bàn ngồi. Lần ñầu tiên trong 
ñời tôi ñược ân cần chăm sóc như thế, ñó là ñiều làm 
tôi cảm ñộng nhất, và tôi ñã kêu lên với Chúa : «  Chúa 
ơi, con ñơn sơ không ñáng gì cả mà Chúa cho con 
ñược hồng ân như thế » Cùng với việc học hỏi, tôi ñã 
biết kính mến Chúa nhiều hơn… » 

« Mỗi ngày trôi qua,  tôi ñược gần Chúa thêm. Tôi xin 
Chúa hãy tiếp tục lay ñộng lòng tôi thật mạnh, vì tôi là 
ñứa con gái cứng lòng với trái tim chai ñá. Xin Chúa 
hãy dùng lửa ñể thiêu ñốt lòng tôi… » 

�  
Khóa 26 (Nam) 

« Ba ngày Cursillo ñã ñem lại cho tôi, lần ñầu tiên, 
nhiều hiệu quả cho bản thân. Môi trường nơi ñây thật 
tuyệt vời. Ấn tượng ñầu tiên là sự tiếp ñón và tinh thần 
phục vụ của các trợ tá. Qua những rollos, nhất là qua 
chứng từ chia sẻ của các rollistas, tôi ñã học ñược 
những bài học thiết thực nơi anh em… » 

“ Qua ba ngày Cursillo, con cảm thấy yêu mến Chúa 
hơn, và nhận ra trước ñây dù mình có sinh hoạt nhiều 
trong cộng ñoàn, cũng chỉ do thói quen, chưa vì ‘Kính 
Chúa,  yêu người’ . Con sẽ trở về tiếp tục những sinh 
hoạt của mình trong tinh thần này…” 

“… Con ñã ñón nhận ñược rất nhiều trong ba ngày này. 
Ở vị trí một chủng sinh, về phần lý thuyết trong các rol-
los, con cũng vừa học xong. Nhưng kinh nghiệm sống 
của các anh rollistas ñã cho con thấy tinh thần cộng 

ñoàn con chung một Cha trên trời. Ở ñây con cảm nhận 
ñược Tình Yêu của Thiên Chúa, và tình bạn hữu thắm 
thiết… ”  

“…ðối với con, các rollos không phải là lý thuyết nhưng 
là kinh nghiệm sống của các rollistas, và ñã ñánh ñộng 
con. Về nhà con sẽ’ thú tội’ với vợ là ñã ñến với Cursillo 
quá chậm vì trước ñây con chỉ tưởng khóa này là một 
khóa tĩnh tâm. Sống ba ngày ở dưới ‘hầm’, con thấy 
giống như các tông ñồ xưa kia khi Chúa Giêsu chết. 
Bây giờ xong ba ngày, mình ñược thổi tung  vào thế 
giới, ñể làm ‘người thợ tầm thường trong vườn nho của 
Chúa’ như lời ðGH Biển ðức 16…” 

“Nhân ñức Khiêm Nhường lúc nào cũng ñược nhắc ñến 
trong khóa Cursillo. Tôi ñã học ñược khiêm nhường 
nhưng không tự ti, tích cực nhưng không tự cao tự 
mãn…” 

“Tôi ñã ở trong ‘môi trường Cursillo’  từ lâu nhờ qua vợ 
tôi ñã ñi khóa trước tôi. Qua các buổi hội nhóm của các 
cursillistas, tôi ñã học ñược tinh thần ‘ tay nắm Chúa, 
tay nắm anh em’, tôi nhận ra Thiên Chúa khi thấy họ  
yêu thương nhau, không phê phán, phê bình nhau. Bản 
thân tôi ñang trải qua thời kỳ thử thách ðức Tin rất nặng 
nề. Dù tôi vẫn ñi tìm Chúa, vẫn cầu nguyện, nhưng 
dường như tôi ñang ñi trong sa mạc, trong bóng tối, hay 
như ñang bơi trong biển cả mênh mông mà không có 
một cái phao nào cho mình bám lấy…Nhiều lần tôi rơi 
nước mắt trong lúc cầu nguyện. Nhưng lạ lùng là lòng 
tôi cảm thấy vui trong ba ngày ở ñây, phải chăng vì nơi 
này có Thần Khí (enthousiasme) tràn ñầy ? Tinh thần 
của các trợ tá, tình yêu thương giữa các khóa sinh ñã 
làm cho tôi ñược nâng ñỡ rất nhiều.. Xin cầu nguyện 
cho tôi ñược ðức Tin mạnh mẽ và sự bình an trong 
hành trình ñi tìm Thiên Chúa”  

“Xin cho tôi ñược thay chữ ‘cám ơn’ mà PT tránh nhắc 
tới bằng hai chữ ‘cảm mến’. 24 anh em chúng tôi sẽ là 
những cánh chim ñược Thầy Chí Thánh tuyển chọn và 
sai ñi tung mình vào các môi trường sống ñể Phục Vụ, 
như Ngài ñã dẫn dắt Ban ðiều Hành khóa và tất cả các 
trợ tá. Tuy có rất nhiều rollos ñã ñược trình bày, nhưng 
bao trùm lên tất cả, rollo ñẹp nhất, hay nhất,  là do tất 
cả các trợ tá nói lên…”  

“Chính Thiên Chúa ñã chọn lựa cho tôi ñến với khóa 26 
này ñể gọi tôi về bên Tình Yêu của Ngài. Qua các rol-
los, tôi ñã ñược bổ túc những hiểu biết hạn hẹp và còn 
thiếu sót, ñể có thể biến ñổi ñời sống tốt hơn. Qua ngày 
thứ hai, tôi cảm nhận ñược không khí nơi ñây tràn ñầy 
Tình Chúa, êm ñềm những thương yêu. Ước mong sao 
tôi ñược vững chắc trong vai trò là một dụng cụ nhỏ bé 
ñể làm rạng danh Thiên Chúa, khi rời nơi này ra ñi 
chiến ñấu với quyền lực của tội lỗi (nhờ biết cách cần 
nguyện, hãm mình, tránh tội…) Xin Chúa ban cho con 
sức mạnh ñến suốt ñời.” 

Ghi nhanh của ‘Phóng viên PT’  
Paris, mùa hè 2009 ■ 
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Sĩ, ñã nghe vang tiếng cười vui rộn rã của vài anh chị, 

rất nhiều lời tâm sự thân thương khó kể hết, xin ghi tóm 

tắt: rất vui, sung sướng, hạnh phúc, ñúng thật có Thần 

Khí v.v… 

Vui bất ngờ: một anh khoá 26, sau khi bày tỏ niềm vui 

ân phúc, tâm sự rằng vợ anh  muốn tìm  một khoá  cur-

sillo tiếng Pháp ñể tham gia (vì chị nói tiếng tây). Riêng 

anh 26 ‘chéri’ của chị thì xin giới thiệu một NHÓM ñể gia 

nhập. - Thưa có ngay: có cursillo tiếng Pháp và có 

NHÓM ở gần. 

Khẩn cầu Ơn Thánh Chúa ban cho quí ñôi bạn, quí gia 

ñình tiếp tục cuộc sống Ngày Thứ Tư càng ngày càng 

ULTREYA, luôn tiến bộ trong bổn phận thánh hoá ñời 

sống, ngày ngày sống an vui trong ñời và trở thành 

‘men’ Phúc Âm trong ‘bột’ môi trường’. 

TRONG NIỀM VUI ‘ðƯỢC MÙA’… 

Không chịu ñể cho nắng hè làm héo khô hoa trái của 

‘mùa hồng ân’, nhiều anh chị em ñã vui mừng kết hợp 

nụ cười, tiếng hát, những bắt tay thân thương trong 

những buổi họp nhóm và liên nhóm, theo phương pháp 

cursillo mà tại ultreya Năm Thánh 2000 ðức Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô nói là Toà thánh rất quí trọng, ñặc 

biệt là việc sinh hoạt nhóm, coi như là nồng cốt. 

ðược  tin các anh chị ñã họp tại Bordeaux, Troyes, Er-

mont, Villiers le Bel, Le Blanc Mesnil, những nơi có tân 

cursillista. Mong còn nhiều tin vui khác lần lượt bay ñến. 

*HCT ■ 

Nếu hồi ñời xưa, bên nước mình có cảnh linh ñình ông 

trạng về làng « lọng chàng ñi trước, võng nàng theo sau 

», thì mùa hồng ân năm nay, cũng có những hình ảnh 

ñẹp ñầy tình như « khoá nàng ñi trước, khoá chàng 

theo ngay », hoặc « chàng ñi khoá trước, nàng mừng 

bước theo ».  

Sau ñây, vài con số ñầy tình :  

1. Dự khoá 25, có bốn chị theo chồng là cursillista khoá 

24. Một chị có chồng khoá 20. Một chị có chồng khoá 

14. Và ba chị ñược chồng nối bước vào khoá 26. Như 

vậy là chín ñôi vợ chồng. Quí trọng thay ! 

2. Dự khoá 26, có ba anh mà vợ là tân cursillista khoá 

25, hai anh ñược vợ mở ñường cách ñây hai năm trong 

khoá 23. Một anh có vợ cursillista khoá 19. Tất cả sáu 

cặp. Bên nhau bước ñi trên ñời theo nhịp vui ‘cursillista 

hành khúc’. 

3. Thêm vào ñó cũng phải kể thêm chín chị và anh tân 

cursillista hai khoá 25-26 ñã có cha, mẹ, anh, chị, em 

hay là con ñã gia nhập cursillo từ vài năm trước. 

Nhìn chung quanh, xem lại danh sách từ những ngày 

ñầu, chắc không khó ñếm ñược rất nhiều ñôi vợ chồng 

trong hàng ngũ cursillista, cũng như những gia ñình mà 

toàn bộ, kể cả con dâu, con rể, thông gia ñều ñeo tấm 

bảng da dễ yêu. 

CÔNG TRÌNH VÀ  HỒNG ÂN CỦA THÁNH LINH 

Những con số tuy nhỏ bé vẫn có thể cho thấy linh ñạo 

cursillo ñã ñược vui nhận là ‘công trình’ và là ‘hồng 

ân’ của Chúa Thánh Linh (theo lời ðức Hồng Y James 

Stafford, bộ trưởng Toà thánh phụ trách giáo dân nói 

với ultreya thế giới năm 2000 tại Roma. (‘cursillos de 

cristiandad là phong trào ñã  ñược Chúa Thánh Linh 

phát ñộng’… ‘ cursillos de cristiandad là một hồng ân 

của Thiên Chúa Quan Phòng’…) 

Có thể nghĩ rằng nhiều anh em ñã thật sự ñược ‘phát 

ñộng’ khi vào lúc chia tay cuối mùa hồng ân, ñã chân 

thành tâm sự : ‘cursillo tuyệt vời, ñầy Thần Khí’.  

Thật vậy, những ngày sau ñó cái ‘têlêphôn’ nầy quay 

một vòng từ Paris tận Bordeaux, Le Havre qua tới Thụy 

TÌNH THẬT LÀ TÌNH 
Giữa hè nóng bức, mùa hồng ân trăm sắc nở ñẹp cho Phong trào Cursillo Pháp-Âu thêm 72 tân cursillista :  

48 chị (khoá 25 từ 29-07 ñến 01-08 ) và 24 anh (khoá 26 từ 05-08 ñến 08-08-2009). Tuổi trung bình của quí chị 

là 55, của quí anh là 51. Người cao niên nhứt 71. Người trẻ  hơn hết : mười bảy . 

ðặc ñiểm : với  mùa hồng ân  2009 có thêm 12 ñôi vợ chồng nắm tay nhau ñồng nhịp bước theo linh ñạo 

cursillo. 

PHÂN ƯU 

VWn phòng ði3u Hành ñ��c tin : 

CE JOSEPH KH`NG-HcU-CeO, Thân phE Anh Khgng hHu Vhnh và Nh�c 
phE chI Chu thI Ri�ng (chI Vhnh ) vRa qua ñ8i t�i Úc châu ngày 23-
08-2009, h�gng thA 90 tugi. 

Xin h�p l8i c u nguy�n cho linh hnn Joseph s=m ñ��c h�+ng bình 
an vhnh c&u trên quê Tr8i. 

 Một tay níu Chúa, một tay nắm anh chị em 
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THÔNG BÁO C�A BAN BÁO CHÍ 
Nh� m�i n	m, B�n tin Cursillo nay tr� l�i v�i mùa sinh 
ho�t 2009/2010. Xin quí anh ch% ti&p t(c g*i bài vi&t ñóng 
góp ñ&n ban báo chí � ñ%a ch0 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 

N3i dung bài vi&t thi&t th5c hơn h&t chính là nh7ng suy t�, 
c�m nghi8m, ch9ng t: c;a ngày th9 t� mà quí anh ch% 
mu<n hay c=n chia s> cho nhau. 

Dịp hè năm nay, khi ñược tin mở hai khóa 25 và 26, tôi 
liên tưởng ñến phục vụ và hướng tìm ñối tượng ñể phục 
vụ, tôi thầm nghĩ, nếu ñi hai vợ chồng thì xe còn trống 
phía sau 3 chỗ, uổng quá ! Xin Chúa cho con có bạn 
ñồng hành…Thế là ñiện thoại cầm tay, ñã có ngay chị 
Liên khóa 4 nhận lời, cộng thêm hai người chị ruột vì 
hoàn cảnh ñã xa vắng Chúa nhiều năm, nay ñược dịp 
may muốn ñi tham dự khóa học nầy. Tạ Ơn Chúa, Ngài 
ñã nhậm lời, và con cũng ñã thầm hứa : « Nếu mời 
ñược 3 người thì vợ chồng con sẽ tình nguyện ñưa ñi 
và chở về » một ước mơ nhỏ dâng Chúa trong dịp hè 
nầy. 

Tới ngày hẹn, chúng tôi phấn khởi lên ñường, rộn rã 
niềm vui khi nhớ ñến những ngày êm ñềm, sốt sắng, 
hân hoan bên Chúa với những bàn tay xiết chặt của 
Anh Chị Em xa gần hội ngộ, thân thiết, chí tình bên 
nhau ! Ba ngày trong tinh thần phục vụ chân tình cho tôi 
cảm nghiệm ngọt ngào, ấm áp của ngôi nhà huynh ñệ 
Cursillo, mái ấm hiệp thông hôm nay ñang cho chúng 
con sống trọn ý nghĩa : « Một tay nắm lấy Chúa, một tay 
nắm lấy anh chị em ». Xin Chúa cho những cánh tay nối 
dài của Chúa ñược nhiều ơn phù trợ ñể ñem Chúa ñến 
cho mọi người, và ñưa mọi người về với Chúa. Niềm 
vui chan hòa khi ñược gặp lại các chị cùng khóa 19 năm 
xưa, và hôm nay lại ñưọc gặp lại chị khóa trưởng khóa 
25 nầy cũng là khóa trưởng của khóa tôi mấy năm 
trước. Ba ngày ñược sinh hoạt hòa mình trong cảnh an 
lành của mái ấm hiệp thông, chan hòa lòng bác ái, vị 
tha, lời nói nhỏ nhẹ, cử chỉ khiêm nhu, thật là an bình 
hạnh phúc ! Chỉ tiếc có 3 ngày ngắn ngủi, xin gói trọn 
tâm tình : « Sống thật với Chúa và yêu thật tha nhân ». 

Sau khóa ba ngày về, niềm vui còn vương vấn, liên 
nhóm Bordeaux vui mừng ñược gặp lại một số anh chị 
từ Paris trên ñường viếng Mẹ Lộ ðức ghé thăm. Buổi 
họp liên nhóm thân mật, cởi mở chân tình của 15 anh 
chị cursillistas củ mới ñã ghi lại bao dấu ấn sốt mến khó 
quên. 

Chị Liên khóa 4 cho biết lâu nay lo bận bịu công việc gia 
ñình, lo cho con, rồi ñến cháu, cứ thấy lu bu mãi, năm 
nay mới có dịp ñi trợ tá, lòng thấy vui, cảm ñộng ñược 
sống phục vụ bên Chúa, bên anh em, Chị cảm nhận 
tình yêu Chúa sống ñộng hơn, nơi nào có hai ba người 
họp lại là nơi ñó có Chúa! Bởi vậy việc họp nhóm, gặp 
gỡ nhau thường xuyên là việc rất cần. 

Hai chị khóa 25 : chị Tâm và chị Âu cảm ñộng không 
dừng ñược nước mắt khi cảm nhận tình Chúa qua hình 
ảnh các Anh Chị trong phong trào thật nồng hậu, lo lắng 
ñủ thứ. Mặc dầu không ghi chép ñược, nhưng ñã lắng 
nghe và cảm nhận ñược tình Chúa thương ta qúa 
nhiều, những ngày còn lại của cuộc sống, xin quyết tâm 

theo Chúa ñến cùng ! 

Anh Phước khóa 26 : Tình yêu Chúa và ðức Mẹ ñược 
khơi dậy qua dịp viếng ðức Mẹ Fatima trong kỳ ðại hội 
Ultreya Âu Châu tháng tư năm 2008, mặc dầu khi ñó 
chưa hiểu biết gì về Cursillo, nay mới có dịp ñến, tuy 
hơi muộn màng, nhưng rất hạnh phúc vì ñã tìm ñược 
sự bình an, hướng ñi tới là tiếp tục con ñường học ñạo, 
nghe giảng, tìm ñọc sách báo công giáo ñể biết Chúa 
hơn, yêu Chúa hơn, biết thánh hóa bản thân từng ngày, 
và phục vụ hiệu quả hơn. Tiếp ñến tất cả các Anh Chị 
Em hiện diện ñều chia sẻ tâm tình qua Cursillo chúng ta 
ñã gặp ñược Chúa, tin Chúa, yêu Chúa và quyết tâm 
liên kết với Chúa, trung thành với Giáo Hội, và liên kết 
với anh chị em trong suốt ngày thứ tư ñể luôn biết nhìn 
lại mình ñể sửa ñổi, nhìn lên Chúa ñể yêu và phó thác, 
nắm tay anh chị em hát bài De Colores. 

Tôi ở Bordeaux xa, 

Với Cursillistas, 

Nay trở về nhà Chúa, 

Xin tội ñược thứ tha, 

ðề cùng Chúa giao hòa. 

Kính lạy Cha nhân lành, 

Ngài là nguồn yêu thương, 

Nơi biển ñời nhân thế, 

Xin chiếu sáng niềm tin, 

Dẫn dắt ñời tăm tối ! 

Kính chúc Ban ðiều Hành, tất 

cả Cursillistas ñược tràn ñầy ơn 

Chúa Thánh Thần và suối nguồn bình an của Mẹ luôn 

tuôn ñổ trong ngày thư tư. 

De Colores 

Trương thị Bé Ba - K:19 ■ 

Lời Chào De Colores. 
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con là người ñi bán kem cho Chúa. Xin Chúa cho 48 

chị ai cũng ñược nếm hương vị ngọt ngào của những 

cây kem Tinh Yêu của Thầy.  

Buổi tối họp các Decuria ñể trình bầy về sự hiểu biết 

của mình qua các rollos ñã học trong ngày, chúng tôi 

ñã có những giây phút thân thương và những trận cười 

ròn rã qua sự giới thiệu về gia cảnh cũng như những 

trình bầy tóm lược về rollo và những tranh vẽ của từng 

Decuria. Tôi thấy qua sự cầu nguyện, qua palancas từ 

các nơi gửi về nên các khóa cursillo ñều ñược ơn Chúa 

thật dồi dào, tuy vậy sắc thái mỗi khóa có những con 

người, nhũng tâm nguyện, nhũng ý chí khác nhau từ 

muôn phương ñổ về.  

Những buổi họp các trợ tá ñể kiểm ñiểm những công 

việc hầu chuẩn bị cho ngày hôm sau với các trợ tá của 

các ban ẩm thực, học tập, phụng vụ và hành chánh. 

Tôi rất khâm phục sự tính toán và tháo vác của chị 

trưởng ban ẩm thực,. làm sao diễn tả hết những hy 

sinh phục vụ của các chị trợ tá ban này trong suốt ba 

ngày lo cho hơn 100 người cả khóa sinh lẫn trợ tá. ăn 

uống ñầy ñủ mà lại không tốn kém qúa nhiều cho qũy 

tài chánh của phong trào. Ban hành chánh cũng vất vả 

không kém vì phải lo chỗ ngủ cho khóa sinh, trợ tá, lo 

về vấn ñề vệ sinh, trật tự, chuyển vận, danh sách khóa 

sinh, trợ tá. Ban phụng vụ lo về trang hoàng và phần 

trình diễn văn nghệ. Tôi thấy các chị hăng say và âm 

thầm làm việc ñể dâng lên Chúa những bình hoa thật 

ñẹp, cũng như sự khéo léo của các chị ñã dùng những 

khăn giấy trắng mềm mại trên bàn ăn ñể kết thành 

những ñóa hồng trắng hình trái tim vây quanh Thầy Chí 

Thánh trong bữa tiệc Agapé, Diễn xuất thât cảm ñộng 

của hoạt cảnh Người Cha nhân lành ñã làm nhiều 

người xúc ñộng rơi lệ. Ban Học tập ñã quan tâm tới 

khóa sinh thật chu ñáo. Các rollistas trình bày và chia 

xẻ cảm nghiệm của mình trong các rollo ñược trao phó 

một cách tốt ñẹp. Ngoài ra còn có các trợ tá ñã không 

quản ngại ñường xa ñến từ Bỉ, ðức, và các tỉnh xa xôi 

như Bordeaux, Troyes, Reims, Nouzonville và các nơi 

khác tới phục vụ khóa lần ñầu vì mới dự khóa 23 nên 

còn bỡ ngỡ trong vai trò trợ tá. Tôi nhớ tới lời chia sẻ 

của một chị trợ tá khi ñi trợ tá lần ñầu… như nàng dâu 

mới về nhà chồng hay như làm dâu trăm họ, nhưng vì 

tình yêu với Thày Chí Thánh nên ñã hy sinh làm tất cả 

mọi việc trong khóa. Người trợ tá cursillo trong khóa ba 

ngày là thực thi những gì mình ñã học hỏi nơi Chúa 

Kitô và khi ñi trợ tá là ñể thao luyện các công tác tông 

ñồ, ñể sống hòa hợp lý tưởng  và ñức bác ái làm cho 

Nước Chúa thêm hiệu lực trong linh hồn của tất cả anh 

chị em mình. Như lời Chúa Kitô ñã nhấn mạnh về ñức 

bác ái : « Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là 

môn ñệ Thầy, là các con yêu thương nhau » (Gioan 13, 

Khóa 25 năm nay ñược tổ chức tại Giáo Xứ Paris từ 

ngày 29/07/2009 tới thứ Bẩy 01/08/2009 với 48 khóa sinh 

tới từ các nước Bỉ, ðức, Thụy Sĩ cũng như các tỉnh và 

ngoại ô nước Pháp. Khóa học lấy Ân sủng làm nền tảng, 

lấy ðức Kitô làm ngườì Thầy duy nhất và lấy các môn ñệ 

trung kiên làm trợ tá ñể làm chứng Tình Yêu của Thiên 

Chúa với con người. Tôi cảm thấy vui mừng và hạnh 

phúc trong suốt ba ngày làm trợ tá và khi về nhà rồi tâm 

trí tôi vẫn còn vương vấn khóa 25 với âm vang tiếng 

chuông của người phụ tá khóa trưởng. Với nhiệm vụ 

ñược giao phó nên với khóa 25 này tôi như ñược ñi dự 

khóa thêm một lần nữa và học hỏi ñược nhiều ñiều hơn 

với những diễn biến của khóa học. Khi nhận ñược nhiệm 

vụ với tập tài liệu của người phó khóa trưởng trên tay tôi 

ñọc thấy hàng chữ : « phụ tá khóa trưởng thật sự là linh 

hồn sống ñộng của khóa học, công việc của khóa chạy 

ñều là do tài ñiều binh khiển tướng của phụ tá khóa 

trưởng »… một sự băn khoăn, lo lắng hiện ra trong ñầu 

và tôi tự hỏi với trách vụ nặng nề này không biết tôi có 

chu toàn ñược không ? Nhưng rồi qua sự cầu nguyện tôi 

ý thức ñược mình chỉ là dụng cụ thô sơ, nhỏ bé ñược 

Chúa thương yêu xử dụng trong công việc của Ngài vì 

như Lời Ngài ñã phán : « Không có thầy chúng con 

chẳng làm ñược gì ( Ga 15, 5) nhờ ñó tôi tìm ñược sự 

bằng an trong công việc.  

Tối tĩnh tâm ñầu tiên qua 14 chặng ñàng Thánh Giá qua 

lời chị khóa trưởng ñã ñưa mọi người hiện diện tin vào 

tình yêu của Thiên Chúa. Ngài ñã chết vì tội lỗi của con 

người và Thiên Chúa ñang mong chờ con người can 

ñảm ñể trỗi dậy trở về. Trong bầu không khí linh thiêng 

các chị em khóa sinh ñang lắng ñọng tâm hồn với bữa ăn 

tối trong ngọn nến lung linh và tiếng nhạc nhẹ nhàng. 

Con hãy về với Cha ñi … Hãy trở về với Cha là cội nguồn 

tình yêu …. Tôi cảm thấy xúc ñộng khi ñọc ñoạn sách 

thiêng liêng trong khung cảnh ñó và nhận ra tình yêu 

nhân hậu từ bi của Thiên Chúa và thân phận nhỏ bé của 

con người.  

Phận sự của tôi là phải rung chuông mỗi buổi sáng ñể 

ñánh thức các khóa sinh vào dự lễ, ăn sáng, học tập, giải 

lao. Không hiểu tiếng chuông có làm các chị khóa sinh 

bực mình không như tôi ñã nghe có khóa sinh nói 

ñùa : « Có lẽ em phải tìm cách ñánh cắp hoặc dấu cái 

chuông của chị quá » Có khóa sinh lại nói : « Nghe tiếng 

chuông rung em nhớ lại hồi còn bé rất vui khi nghe tiếng 

chuông của ông bán cà lem… với câu nói ñó tôi nghĩ 

trong ñầu và thì thầm nói với Chúa : Ba ngày hôm nay 
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ỦNG HỘ PHONG TRÀO 
Chị Nguyễn Thị Bạch Mai 20 € 
Chị Marie ðào Thư Hương 50 € 
Chị ðỗ Thị Thu Thảo 100 € 
Chị Huỳnh Bá Thu Cúc 35 € 
Chị Phạm Thị ðượm 30 € 
Chị Phạm Thị Soi 30 € 
Chị Gilberte Lâm 20 € 
Chị ðinh Thị Huệ  30 € 
Chị Nguyễn Thị Mely 30 € 
Chị Nguyễn Thị Kinh 25 € 
ACTrần Bá Lạc 100 € 
Anh Trương Quân Vương 30 € 
Chị ðoàn Thị Thuận  30 € 
Chị Trần  Thị Phương Viên  30 € 
Chị Nguyễn Thị Kim Anh  20 € 
Chị Nguyễn Thị Kim Nhân  30 € 
Chị Ngô Thị Lê 50 € 
Chị Trần Thị Ngọc 30 € 
Anh Trần ðức Tường 30 € 
Chị Mai Xuân Hương 100 € 
Anh Uông Văn Hóa 20 € 
Chị Nguyễn Thị Sai 50 € 
Chị Bùi Thị Mỹ Dung 30 € 
Chị Nguyễn Thị Ân 25 € 
Chị Nguyễn Thị Lệ Ngàn 25 € 
Chị Nguyễn Thị Lệ Thu 40 € 
Chị Trần Thị Lệ Hằng 50 € 
Chị Phạm Thị Huệ 25 € 
Chị Nguyễn Thị Liên 30 € 
Chị Nguyễn Thị Ngàn 50 € 
Chị Trần Thị Lệ Hằng 50 e 
Chị Nguyễn Thị Lan Phương 20 € 
Chị Nguyễn Thị Trước  20 € 
Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung 10 € 
Chị Nguyễn Thị Lan 30 € 
Chị Nguyễn Thị Thìn 20 € 
Anh Phạm Văn Quý  50 € 
Liên Nhóm ðức 70 € 
AC Trần Quốc Doanh 30 € 
Chị Trương Thị Kim Hương 20 € 
Anh Khổng Hữu Vĩnh  50 € 
Anh Phan Thanh Sơn 50 € 
AC Denis Daniel Tri 40 € 

 

CHÚC M5NG 
ð�@c tin m:ng cô Bùi Ph�ơng HDng Ân, con c;a anh ch% 
cursillistas Bùi Tr�ng Khang sH ñIp duyên cùng anh Brach 
Mathieu vào ngày 12/09/2009 t�i Chartres 
BðH xin thay m8t Phong Trào c:u chúc ñôi tân hôn mãi 
luôn h�nh phúc trong Tình Chúa. Và xin ñ#$c chung vui 
cùng ñ�i gia ñình anh chB Khang. 

35). Tôi thấy niềm vui và hạnh phúc trong khi ñi trợ tá 

là khi nghe các khóa sinh chia sẻ cảm nghiệm trước 

nghi thức Closura và khi bước lên Bàn Thánh nhận Sự 

Vụ Lệnh từ Cha Linh Hướng ñể quyết tâm bước theo 

Thầy Chí Thánh ra ñi với sứ mạng rao giảng Tin 

Mừng. Trong giờ phút qùy gối cảm tạ Chúa sau khi kết 

thúc khóa học, tôi thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng, 

thanh thoát với niềm hạnh phúc trào dâng vì ñã hoàn 

thành ñược nhiệm vụ của mình.. ðã hơn 14 năm ngày 

Thứ Tư của tôi vẫn còn nhiều gian truân, thử thách. 

Tôi thấy rằng bất kỳ công tác tông ñồ nào cũng không 

khó khăn lắm vì vớí ơn Chúa, vớí tinh thần hăng say 

và sự trợ giúp của các anh chị trong phong trào mình 

sẽ hoàn tất ñược nhiệm vụ nhưng có ñươc sự kiên trì 

ñến cùng lại là ñiều khó khăn và là một cuộc chiên 

cam go vì mình phải chiến ñấu với chính mình ñể có 

sự bền ñỗ. Vì thế tôi cần phải có mặt trong những lần 

Hôi Nhóm và Ultreya cũng như tham dự những’ buổi 

họp của Trường Lãnh ðão ñể hâm nóng tinh thần 

Phục Vụ của tôi.  

Lạy Thầy Chí Thánh, xin nâng ñỡ và chỉ dạy con trong 

mọi hoạt ñộng Tông ðồ ñể làm sáng danh Thầy bây 

giờ và mãi mãi trong suốt cuộc ñời con. Amen  

Hoàng Lan ■ 

Ngày mãn khoá Cursillo 26, anh tân cur-
sillista Lê ðình Thông ñề tặng anh em 
ñồng khoá và quí chị cùng quí anh trợ tá, 
bài  thơ sau ñây : 

 

Cursillo de Cristiandad  1 
 

Khoá học ba ngày hướng dẫn ta,  
Từ nay bốn bể cũng chung nhà. 2   
Ghi lòng tạc dạ làm nhân chứng,  
Ý hiệp tâm ñầu nghĩa vị tha. 
Gặp gở anh  em chung phúc cả, 
Hành trình vạn lý cũng không xa. 3   
ðến bữa thứ tư nhập thế cục. 4  
Cuộc ñời tươi thắm tựa ngàn hoa. 5  

 
Paris , ngày 8-8-09 
Phanxicô Lê ðình Thông, khoá sinh cursillo 26. 
 

 1. Tiểu học hội ñào tạo tinh thần Kitôgiáo. 
 2.  Tứ hải giai huynh ñệ : bốn bể ñều là anh em 

 3. Ultreya : ði xa hơn 
 4. Ngày Thứ Tư : Le quatrième jour-Hậu Cursillo-
Postcursillo) 

 5. De Colores 



bản tin cursillo 

  

 9 142 

 CURSILLISTA  

ANH HÙNG VÀ TỔNG THỐNG 
Phong trào Cursillo vừa mất một cursillista từng làm quốc 
trưởng và ñược giải thưởng Nobel Hoà Bình năm 2000: 
ông Kim Dae Jung, tiến sĩ kinh tế, theo ñạo công giáo 
năm 1956 khi 31 tuổi, tổng thống ðại Hàn từ 1997 ñến 
2003. Kết thúc hành trình Ngày thứ Tư hôm 18-08-2009, 
hưởng thọ 85.  

Với ðức Tin kiên cường, với lòng sùng ñạo ñích thực và 
trung thành với thánh lễ chúa nhựt,  bất chấp ñàn áp bạo 
tàn của chế ñộ quân phiệt, cursillista Kim ñã can ñảm 
ñứng lên ñấu tranh ñòi dân chủ, công lý và nhân quyền, 
không nao núng vì tù ñày, hãm hại, mưu sát, và án tử 
hình năm 1980. Chính ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 
ñã can thiệp cứu ông. Sau vài năm lưu vong tại Nhựt và 
Mỹ, ông trở về nước tiếp tục cuộc  tranh ñấu và ñược dân 
miền nam tín nhiệm bầu làm tổng thống. 

Với tâm nguyện mưu tìm ích lợi cho dân cho nước, ông 
áp dụng chánh sách cai trị sáng suốt và nhân ñạo theo 
ñúng tinh thần Phúc Âm, tìm cách hàn gắn sự chia cắt 
Hàn quốc, sự chia cắt ñã khiến cho ñồng bào ruột thịt của 
ông dưới chế ñộ cộng sản miền Bắc phải ñói khổ khốn 
cùng mấy chục năm dài hầu như bất tận. 

Chứng Nhân ðức Tin Giữa Môi Trường Chính Trị 

Ngay sau khi ñắc cử, trong khi mở rộng dân chủ, công 
bình, phát triển kinh tế, ông bắt  tay vào việc thương 
lượng với miền bắc, ñề nghị ñối thoại hoà bình, viện trợ 
cứu khổ trong tình nghĩa ñồng bào, mở cửa màn sắt cho 
nối lại liên hệ gia ñình,  và từng bước ñi tới thống nhứt. 
ðúng giáo huấn của giáo hội. 

« Tôi tin Thiên Chúa ñã gìn giD tôi trong nhDng lúc 
khó khăn ñH giúp tôi h�2ng d0n ñ
t n�2c trong th� kJ 
m2i », ông Kim nói sau khi ñắc cử. Và những nổ lực của 
ông ñã ñem lại kết quã : họp thượng ñỉnh ‘lịch sử’ với lãnh 
tụ công sản Bắc Hàn tại thủ phủ miền bắc vào năm 2000. 
Cũng là năm cursillista Kim ñược giải thưởng Nobel Hoà 
Bình. Năm Phong trào cursillo họp ñại hội ultreya toàn cầu 
tại Rôma nhơn dịp Năm Thánh 2000. Ông viết thơ tỏ ra 
‘quá sức tiếc’ không thể ñến  với anh chị em mình vì quá 
bận việc nước. 

Nhưng trong lá thơ chào mừng ultreya, người cursillista 
chứng nhân anh hùng của ðức Tin trên môi trường chính 

trị có lời cầu chúc như sau : « Vào lúc bình minh cLa 
thiên niên m2i ñang xu
t hin, tôi nguyn cMu cho 
Phong trào Cursillo càng ngày càng sinh ñOng hơn 
trong năm m2i và cho th� gi2i ñ�Pc ng�p tràn tình 
yêu cLa Thiên Chúa và hoà bình».  

ðức Giáo hoàng Bênêñitô ñã gởi thơ phân ưu với gia ñình 
ông Kim và nhà nước ðại Hàn.  

*HCT■.  

 
 

Mến tặng các tân cursillistas   

hai khóa 25 & 26 Paris 2009  

 

Khi nhận biết chính Ngài là Lý-Tưởng, 

Con mới hay Ơn-Phúc Chúa tràn ñầy. 

Là Giáo-Dân trong Giáo-Hội hôm nay, 

Phải giữ vững ðức-Tin theo Thánh Ý. 

 

Lòng Sùng-ðạo thôi không còn máy móc, 

Học-ðạo cho Lời-Chúa mở lối ñi, 

Gắng kiên trung Hành-ðạo ñến cuối ñời, 

Nhờ Bí-Tích, Ngày-Thứ-Tư vững bước. 

 

Trước Cản-Trở trên ñường về Nước Chúa, 

Xin dạy con cầu nguyện, lánh Tội nhơ, 

Và thiết tha ơn Lãnh-ðạo tông ñồ, 

Phúc-Âm hóa những môi trường chứng tá. 

 

Muốn ðời-Sống vẹn tròn người Công-

Giáo, 

Qua Cộng-ðồng Ki-tô hữu thân thương, 

Ultreya, Hội-Nhóm chẳng xem thường, 

Ơn-Thánh Chúa sau Ba-Ngày ñẹp mãi… 

 
De Colores !  

Anne NC  
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nhau những kinh nghiệm của cuộc tình nối kết với 

Thầy, của bước ñường theo Thầy, của vui buồn hành 

trình ñời chứng tá, nếu còn yêu nhau, nếu còn chung 

tình. 

Phút chia tay sao ñã mặn mà thề hứa: “Một tay nắm lấy 

Chúa – Một tay nắm lấy nhau” 

Cứ mỗi ñộ sang tháng, tôi mong mỏi từng ngày: mong 

LÁ THƯ TÌNH có nét bút người xưa, có tình thơ dạt 

dào ñức mến, có mặn mà gắn bó yêu thương khuyến 

khích xoa dịu cho nhau những gian truân trong hành 

trình lý tưởng. 

Ban biên Tập, trung gian THƯ TÌNH, ñã từng nhiệt 

thành bắc nhịp cầu “Xe Duyên” nhưng người ơi! Sao lại 

nỡ cứ hững hờ ! Nhận THƯ TÌNH, tôi mong thư thật 

dầy với dạt dào ý tình của những kẻ yêu nhau trong 

cùng lý tưởng , con tim mong cho ñang rung cùng một 

nhịp, cùng nhiệt thành gắn bó trong ý nghĩa ñầy ñặn 

của yêu thương trong TÌNH THẦY. 

Xin ñừng bắt nhau phải mỏi mòn trong ñợi chờ, ñể rồi 

như nhà thơ phải bất ñắc dĩ thở than: 

“ Em cứ hẹn, nhưng em ñừng ñến nhé ” 

Người ta ñịnh nghĩa : Yêu là cho ñi, chứ ñâu thấy ai 

ñịnh nghĩa Yêu là nhận lãnh ? 

Yêu ñâu phải dài giòng, ñâu phải văn chương chải 

chuốt. Tình yêu chúng ta chờ ñợi mong mỏi là con tim 

chân tình, nói hết với nhau, chia sẻ cho nhau những gì 

chân thực nhất, niềm vui nỗi buồn, những khát vọng 

trong hành trình lý tưởng, như tôi ñang khát vọng, chờ 

mong những chia sẻ quí báu từ qúi anh chị. Tôi ñọc 

từng chữ, không bỏ sót một nét mỗi lần nhận Tờ Thông 

Tin Liên lạc Phong Trào mà có lần chúng ta thi vị hóa 

nó là LÁ THƯ TÌNH. 

Nhiều chia sẻ từ những con tim ñang rung nhịp ñập 

của Tình Yêu Thầy Chí Thánh, ñã vực dậy cục than 

ñang leo lét của không ít anh chị em, trong ñó có tôi. 

Có phải ñó là hành trình chứng tá chúng ta ñang thực 

hiện ngay giữa lòng anh chị em Phong Trào. Nó thật 

ñúng trong ý nghĩa .“ Tề gia – trị quốc – bình thiên hạ ”. 

Anh chị nghĩ sao? 

Thầy Chí Thánh ñã chẳng nói hãy yêu thương gắn bó 

thì người khác sẽ nhận ra các con là môn ñệ của Thầy 

ñó sao? ( Ga. 14:35 ) 

Có phải tình yêu cần minh chứng bằng hành ñộng, hay 

ta chỉ nói yêu là ñủ ? 

Chúa Kitô cho ta câu trả lời: “ không phải những kẻ chi 

nói Lạy Cha, lạy Cha mà ñược vào nước trời, mà là 

những kẻ thực hành thánh ý Cha Ta” ( Mt.7: 21 ) 

NHỚ 
“Em cứ hẹn, nhưng em ñừng ñến nhé, 

ðể lòng buồn anh dạo gót quanh sân, 

Ngó trên tay thuốc lá cháy lui dần, 

Anh khẽ nói: gớm sao mà nhớ thế !” 

   ( Xuân Diệu ? ) 

Luôn có nhau, ñồng hành, khắng khít trong cuộc sống là 

nhu cầu của tình yêu. Tình yêu là một nối kết bởi hai ñối 

tượng. Chính vì vậy khi thiếu nhau, xa nhau làm sao 

tránh khỏi ray rứt nhớ nhung. Càng Yêu nồng nàn càng 

nhớ, càng mong khi thiếu vắng người yêu. Những phút 

ñợi chờ khi hò hẹn là thời gian của tâm lý tình yêu, nó 

trôi thật chậm! Và nếu người yêu tới trễ, niềm mong nỗi 

nhớ càng dâng cao. Nhà thơ như không thể kiên nhẫn 

ñợi chờ hơn. Mỗi bước chân không còn an tâm chậm 

rãi, nhưng nóng lòng rảo quanh sân với ngập tràn rạo 

rực nhung nhớ! Từng hơi thuốc thở ra nặng nề cuộn lên 

và tỏa ra không gian sân nhà bầu khí mong mỏi ñợi chờ 

Nhưng sao lại nhắn “em ñừng ñến nhé” ? Có phải 

người tình ñã có lần lỗi hẹn ? Trong chờ mong phảng 

phất buồn. Thuốc lá chiều nay như cháy lẹ hơn những 

lúc khác, nhưng thời gian sao như trôi chậm chạp nặng 

nề! Lời ñầu nhắn người tình mang nhiều trách móc: yêu 

mà sao cứ ñể anh phải ray rứt buồn khổ với ñợi chờ?! 

Có yêu nhiều mới nhớ, và trong nhớ nhung lại kéo theo 

nhiều mong ñợi! Mong mà chẳng ñến thì có hút hết cả 

bao thuốc lá cũng làm sao quên ! Nỗi nhớ cứ mỗi lúc 

một dâng ñầy. Người ñợi chờ chỉ biết thở than trong cô 

lẻ: “Anh khẽ nói: gớm sao mà nhớ thế !” 

Tình của nhà thơ cũng thật gần tình trường của tôi khi 

ñã “Lỡ Yêu” Cursillo! 

Những chiều thu buồn, những ngày mưa rả rích, những 

tháng ñông lạnh gía, hình bóng những “người tình – 

Cursillistas” tôi ñã một lần hò hẹn, ñã thề non hẹn suối 

trong Khóa Ba Ngày cứ quấn quyện với ngập tràn 

nhung nhớ. 

Nhớ ngập lòng! Người xưa sao vắng tiếng! 

Cũng ít ra chia sẻ chút ân tình, 

Viết cho nhau tâm tưởng ñể làm tin 

Tay nắm Chúa, nắm người mình sánh bước! 

Những chiều nhớ nhung ray rứt, một lời nhắn thân tình 

“Tay nắm tay cùng sánh bước” cũng vơi ñi phần nào 

những bâng khuâng, trống vắng. Dù xa nhau chân trời 

góc biển, thì giữa thời buổi ñiện tử này, chẳng lẽ không 

viết nổi tới nhau ít hàng làm tin. Chẳng lẽ tiếc nhau nửa 

giờ ghi lên những trăn trở của hành trình Ngày Thứ Tư, 

ñể thấy nét chữ thân quen, ñể gặp nhau, chia sẻ cho 
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Tờ Thông Tin Liên Lạc Phong Trào chúng ta 

mong mỏi mỗi tháng, hẳn ai cũng mong nó ñẹp, 

nó dầy, nội dung súc tích, như vườn hoa muôn 

sắc. ðặc sủng nơi mỗi người một vẻ, thiềt nghĩ 

Chúa ñã thật tài tình trong kinh nghiệm Người 

Chủ vườn. Bên cạnh những anh chị là ñóa hồng 

thắm sắc, ñặm hương, tôi chỉ xin làm cánh hoa 

nhỏ dại xinh xinh góp ñẹp cho bìa vườn. Sự có 

mặt của tôi ñâu phải vô ích cho tòan cảnh. Tôi 

vui trong ân sủng, xin khiêm tốn góp sắc nhỏ 

làm nền cho ñóa hồng thêm rực rỡ. Muôn vẻ 

muôn màu, muôn sắc muôn hương. Có phải ñó 

chính là thiên ñường thắm sắc trong tình yêu 

Cha trên trời ? Có phải ñó là hình ảnh ñầy thân 

thương của Giáo Hội sơ khai: 

“ Các tín hữu cùng hợp nhất với nhau…họ ñồng 

tâm nhất trí…Họ ca tụng Thiên Chúa, và ñược 

toàn dân thương mến: Và Chúa cho cộng ñoàn 

mỗi ngày có thêm những người ñươc cứu ñộ 

” (Cv.2:44-47) 

ðọc kỹ chương hai trong Tông ðồ Công Vụ, ta 

thấy “ Chữ Tình” là yếu tố căn bản ñan dệt nên 

dấu ấn Tin Mừng, hình thành nên cộng ñoàn 

chứng nhân: 

* Họ hợp nhất – Họ ñồng tâm nhất trí - Tất cả 

trong ý hướng “Ca tụng Thiên Chúa” 

* Vẻ ñẹp, hương sắc của “Chữ Tình” ñã là hạt 

giống Tin Mừng : “Và Chúa cho mỗi ngày có 

thêm những người ñược cứu ñộ” 

Các anh chị, những người tình có thấy niềm 

thương nỗi nhớ của ban biên tập thì xin chớ nỡ 

phụ tình. Và mong sao những chiều về thơ thẩn 

có bóng dáng “ Người tình” ñáp trả những nhớ 

mong, ñể khỏi lại phải một lần hờn trách: 

Xin trọn tình tìm về cho vơi nhớ, 

Nắm tay nhau ta sánh bước theo Thầy, 

Cùng sẻ chia ñời chứng tá ñó ñây 

Nâng vực nhau chung tay ta cùng tiến. 

Một chiều nhung nhớ 

Thương về Ban Biên Tập  

Tờ Thông Tin Liên Lạc PT 

và riêng tặng các Anh Chị Khóa 25 & 26 ■ 

 

* Lâu quá, quên cả tác giả bài thơ, xin các anh 

chị bổ túc. 

Duy Bình ■ 

Những lợi ích của  
Hội Nhóm và Ultreya 

 

 

 

Thưa quý anh chị, 

Trong buổi lễ Closura, mỗi người chúng ta ñã nhận ñược 

một tờ sự vụ lệnh như thế này … Sự vụ lệnh theo nghĩa 
thông thường là một văn thư của cấp trên gửi cho cộng sự 

viên của mình ñể sai ñi làm một công tác nào ñó. Không 
nghiêm chỉnh thi hành sẽ bị khiển trách hay bị trừng phạt 
nặng nề. 

Ngày xưa, làm việc ở bộ quốc gia giáo dục Ai Lao, tôi 
thường nhận ñược « sự vụ lệnh » cấp trên sai tôi ñi công tác 
ở các trường học. Dù không muốn, tôi cũng phải tuân lệnh, 
nếu không tôi sẽ bị trừng phạt hành chánh, mỗi lẫn làm xong 
công việc, tôi phải làm bản tường trình công tác ñệ lên cấp 
trên. Phong trào Cursillo chúng ta dùng hình ảnh « sự vụ 
lệnh » ñể nhắc nhở chúng ta biết rằng sau 3 ngày ñược Chúa 
Thánh Thần soi sáng, tác ñộng giúp chúng ta ñào sâu thêm 
sự hiểu biết về Thiên Chúa, và Giáo Hội, chúng ta cũng ñược 

sai ñi thi hành một sứ mệnh : ñó là Thánh hóa bản thân và 
Phúc Âm hóa môi trường, nói cách khác là chúng ta ñược sai 
ñi thi hành những gì ghi trong tờ Sự Vụ Lệnh này, nghĩa là : 
Sống ñạo qua ba khiá cạnh, Sùng ðạo, Học ðạo và Hành 
ðạo. 

Quý anh chị thấy rõ, sự vụ lệnh của người ñời là một sự 
rằng buộc khắc khe, không nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh 
sẽ bị khiển trách, bị trừng phạt. Còn Sự Vụ Lệnh của Thầy 

Chí Thánh của chúng ta chỉ là một sự giao ước, êm ái nhẹ 
nhàng như lời Chúa phán : «Tất cả những ai ñang vất vả 

mang gánh nặng nề, hãy ñến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi 

bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với 

tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em 

sẽ ñược nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi 

nhẹ nhàng » ( Mt11, 28-30). 

Khi tự nguyện lên trước Bàn Thánh lãnh nhận Sự Vụ Lệnh, 
chúng ta dã phó thác, tin cậy vào ơn Thánh Chúa và chúng ta 

ñã tuyên hứa với Chúa : « TS hôm nay trT ñi con nh�n 
th�c rõ ràng con là mOt chi thH ph$i l2n lên trong nhim 
thH Chúa. HPp theo nh.p s5ng cLa toàn thH gi2i Kitô giáo, 
t�c là Giáo HOi chi�n ñ
u cLa Chúa. Nh� ơn Chúa, con sW 
hoà hPp lý t�Tng con, tinh thMn phó thác và ñ�c bác ái 
con ñH làm cho N�2c Chúa thêm hiu l/c trong linh hYn 
con cũng nh� trong linh hYn t
t c$ anh em ñYng lo[i 
con». Chẳng nhẽ chúng ta ñã quên ñi lời tuyên hứa ấy rồi 
sao ? Tôi tin tất cả anh chị em chúng ta hiện diện nơi ñây ñều 
còn nhớ, nhưng chúng ta ñang băn khoăn chưa biết phải thi 
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 hành như thế nào, nhất là ñối với quý  anh chị khóa 25 
và 26 mới bước chân vào ngưỡng cửa của ngày Thứ 
Tư. 

Ngày xưa, ngoài 12 môn ñệ, Chúa chỉ ñịnh bảy mươi 

hai người khác, và sai các ông cứ từng nhóm hai người 

một ñi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính 

Người sẽ ñến. Người bảo các ông : « Lúa chín ñầy ñồng 

mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai 

thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra ñi. Này Thầy sai anh 

em ñi như chiên con ñi vào giữa bầy sói » (Lc10,1-3). 

Rõ ràng Chúa không muốn chúng ta thánh hóa bản 
thân hay Phúc Âm hóa môi trường một mình, mà thi 
hành sứ mệnh cùng với anh chị em của chúng ta, trong 

tinh thần « một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy 
anh em » Người cursillista sống ngày thứ Tư một mình 
chẳng khác gì… chiên con ñi vào giữa bầy sói, vừa lẻ 
loi, vừa ñứng trước bao nhiêu cám dỗ, thử thách nguy 
hiểm, dễ bị chán nản và thất bại. Người Kitô hữu sống lẻ 
loi là người Kitô hữu tê liệt. 

ðến ñây, tôi xin ñược chia sẻ buổi Hội Nhóm ñầu tiên 
của tôi cách ñây 14 năm là cả một thất bại ê chề. Nhóm 
chúng tôi gồm 5 người, bốn anh ñã ra lò từ lâu, chỉ mình 
tôi là lính mới tò te. Bốn anh thay phiên nhau chia sẻ 
kinh nghiệm sống ñạo ngày thứ Tư rất chững chạc, rất 
lưu loát, khi ñến phiên tôi, vì không ñược chuẩn bị trước 
nên cứ ấp a, ấp úng chẳng biết nói gì. Không chịu ñể 
các ñàn anh lấn lướt, tôi ñã « phịa » ngay ra một câu 
chuyện thật lâm ly ñể góp phần. Nhưng sau buổi Họp 
Nhóm hôm ấy tôi ñã vô cùng hối hận. Hối hận vì ñã nói 
dối Chúa, hối hận vì ñã nói dối anh em. Những buổi Họp 
Nhóm và Ultreya sau ñó tôi kinh nghiệm hơn, chuẩn bị 
kỹ càng hơn, và dâng lời cầu nguyện trước khi tham dự 
Họp Nhóm hay Ultreya. Nhờ vậy, mỗi lần Họp Nhóm hay 
dự Ultreya ra về, tôi cảm thấy tâm hồn ñược thanh thản, 
thoải mái hơn và khám phá ra rằng, chính nhờ ở các 
buổi Họp Nhóm và Ultreya tôi ñã thánh hóa ñược bản 
thân một cách tự nhiên và hữu hiệu hơn và cũng nhờ ở 
Hội Nhóm và Ultreya mà tôi ñược quen biết thân tình với 
nhiều anh chị em cursillista khác, ñược anh chị em 
khuyến khích nâng ñỡ tinh thần, mỗi khi tôi chán nản 
hay thất vọng, chia vui mỗi khi tôi thành công, an ủi, giúp 
lời cầu nguyện mỗi khi tôi thất bại. 

Nhờ thường xuyên tham dự Hội Nhóm và Ultreya tôi 
cảm nghiệm ñược rằng Hội Nhóm và Ultreya là sống với 
anh chị em, sống cho anh chị em và chia sẻ với anh chị 
em. Trung thành với Hội Nhóm là trung thành trong việc 
sùng ñạo, học ñạo, hành ñạo. Có sùng ñạo mới có 
những giây phút sống gần Chúa, nhờ học ñạo tôi càng 
hiểu ñược tình yêu của Chúa dành cho tôi và ñể ñáp lại 
tình yêu vô biên ấy, tôi biết tôi phải làm gì. Mỗi lần tôi 
tham dự buổi Hội Nhóm hay Ultreya tôi ñều cảm nhận 
ñược sự hiện diện của Chúa bên cạnh, giúp tôi hăng hái 

hơn, phấn khởi hơn. « Thầy còn bảo thật anh em : Nếu 

ở dưới ñất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất 

cứ ñiều gì, thì Cha Thầy, ðấng ngự trên trời, sẽ ban 

cho. Vì ở ñâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy, 

thì có Thầy ở ñấy, giữa họ » (Mt 18,19-20). 

ðể kết luận, tôi xin ñược hỏi quý  anh chị một câu : 

Anh chị ñã có Nhóm chưa ? 

Nếu chưa, anh chị có dự ñịnh thành lập Nhóm của 
anh chị hay không ? 

Không phải tôi tò mò, quý  anh chị không cần phải trả 
lời cho tôi, nhưng xin quý anh chị hãy tự trả lời cho 
chính mình. ðây cũng là câu hỏi Phong Trào ñặt ra cho 
quý anh chị trong cuộc sống ngày Thứ Tư của mỗi 
người. 

Hôm nay ñược dịp chia sẻ với quý  anh chị về những 
lợi ích của Hội Nhóm và Ultreya, tôi lại nhớ ñến lời bác 
chủ tịch Trương Thành Khán thường nhắc nhở chúng 
ta « Cursillo không có Hội Nhóm và Ultreya thì chưa 
phải là Cursillo, người cursillista không tham dự Hội 
Nhóm và Ultreya thì chưa phải là cursillista », càng suy 
nghĩ tôi càng cảm thấy thấm thía. 

Xin cảm ơn quý anh chị ñã chịu khó lắng nghe và 
thân ái chào quý anh chị. 

De colores ! 
Many Hùng ■ 


