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

"Giêsu Nazarét Vua Dân Do Thái". ðó là bản án lệnh ñược treo trên 
Thánh Giá ðức Kitô. Sự kiện này ñã ñược cả bốn Thánh Sử Gia ghi 
chép trong Tân Ước và nằm trong ðức Tin của mọi người kitô hữu. 
Nhưng phải chờ ñến ngày 11/12/1925, ðức Giáo Hoàng Piô XI mới ấn 
ñịnh một ngày lễ trọng thể vinh danh ðức Kitô Vương qua tông thư Quas 
Primas. Năm nay, Lễ này rơi ñúng vào ngày Chúa Nhật 22/11/2009. 
Không những Cursillistas chúng ta cũng suy tôn ðức Kitô là Vua trên Trời 
và dưới ñất như toàn thể Hội Thánh, mà Phong Trào tại Pháp và Âu 
Châu còn ñã tôn vinh ðức Kitô Vương là Bổn Mạng của chúng ta. Chúng 
ta ñã suy niệm và cũng ñã học tập nhiều qua Trường Huấn Luyện về 
vương quyền của ðức Kitô. Thiết tưởng cũng không cần nhắc lại. Chỉ 
nên nhớ rằng "Quyền thống trị của Ngài là quyền vĩnh cửu, không bao 
giờ mai một; Vương quốc của Ngài sẽ chẳng hề suy vong" (ðn 7, 14). 
Khi truyền dạy cho thế gian Lạy Cha, ðức Kitô ñã mạc khải cho chúng ta 
nhiệm vụ là phải làm cho quyền thống trị, cho nước Cha lan rộng tới 
khắp mọi nơi, tới mọi con người. Là thần dân của ðức Kitô, là tông ñồ 
giáo dân, người cursillista phải ý thức ñược trách nhiệm thực hiện những 
nhiệm vụ ñó ghi trong tờ "sự vụ lệnh" của mình.  

Từ hơn hai ngàn năm nay biết bao nhiêu thế hệ truyền giáo ñã ñi trước 
chúng ta. Tại quê hương yêu dấu của chúng ta, chỉ 2 ngày sau lễ Kitô 
Vương năm nay, vào ngày 24/11/2009, sẽ chính thức khai mạc Năm 
Thánh 2010, ñánh dấu 350 năm Vương Quyền ðức Kitô mở rộng bờ cõi tới 
nước Việt Nam với sự thành lập 2 giáo phận ñầu tiên ðàng Ngoài và ðàng 
Trong, và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Phát biểu về Năm 
Thánh 2010, ðức Tổng Giám Mục Hà Nội ñã nói : "Thiên Chúa vì ñã yêu 
thương ban ân huệ ñức tin cao quí cho dân tộc Việt nam. Tôi tri ân các vị 
Thừa Sai ñã xả thân ñể ñem món quà ñó ñến trao tận tay cho chúng ta. Tôi 
hãnh diện và yêu mến tổ tiên Việt Nam chúng ta, ñã hi sinh cả mạng sống ñể 
gìn giữ món quà quí giá ñó... Năm Thánh 2010 là dịp chúng ta ôn lại lịch sử 
Giáo hội Việt nam ñể tạ ơn Chúa, nhớ ơn các bậc tiền nhân anh hùng và ý 
thức trách nhiệm của chúng ta". 

Tuy ñang sống xa quê hương, nhưng không ai trong chúng ta có thể quên 
ñược nguồn gốc, ñược Giáo Hội mẹ Việt Nam của chúng ta. Lể khai mạc 
Năm Thánh 2010 sẽ ñược tổ chức hoành tráng và trọng thể tại thị xả Sở Kiện 
(Kẻ Sở) thuộc Tổng Giáo Phận Hà Nội. Chúng ta hãy hiệp thông với Giáo Hội 
Việt Nam ñể cầu nguyện và ñể ñược thừa hưởng muôn ngàn ơn phúc ñổ 
xuống trong Năm Thánh.  

Chúng ta cũng không quên là chúng ta ñang ở trong Năm Linh Mục ñể luôn 
dâng lời cầu nguyện cho các ñấng chăn dắt chúng ta, ñặc biệt là cho Giáo 
Hội Việt Nam vượt qua ñược những khó khăn trở ngại ñể không ngừng phát 
triển. 

Sau hết, chúng ta chuẩn bị bước vào Mùa Vọng. Mong tất cả chúng ta dọn 
dẹp tâm hồn, san bằng chướng ngại ñể ñón ðức Vua Giáng Trần. 

Văn Phòng ðiều Hành 
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Nội Dung 

• Lá Thư Phong Trào 1 

• Năm Linh Mục, Cha sở Ars… 2 
(Lê ðình Thông) 

• Chủ trương thế tục ở Pháp 3 
(Lm Mai ðức Vinh) 

• Ra ñi về cõi ngàn xuân 6 
(*HCT) 

• Những chiếc xe lăn  7 
(K7) 

• Màu hoa ðức Ái 9 
(Duy Bình) 

• Những giọt nước mắt 11 
(Anna Trần thị Phúc) 

• Sự Tình cờ 12 
(E.N. k23) 
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NĂM LINH MỤC 

Cha Sở Thánh Họ ðạo Ars  
Cha Jean-Marie Vianney sinh tại Dardilly (gần Lyon) 

ngày 8-5-1786 ; mất ở Ars ngày 4-8-1859. Ngài ñược 

bổ nhiệm làm cha sở Ars ngày 25-8-1821, ngày họ ñạo 

ñược thành lập, cho ñến ngày ngài qua ñời. Ngày 8-1-

1905, ðức Piô X phong chân phước cho ngài. Ngày 

28-4-1905, ngài trở thành bổn mạng của các linh mục 

nước Pháp. Ngày 31-5-1925, ðức Piô XI phong hiển 

thánh và công bố ngài là bổn mạng của các linh mục 

trên khắp thế giới. Ngày 31-7-1959, ðức Gioan XXIII 

ban hành thông ñiệp Nostri sacerdotii primitias nhân 

100 năm ngày giỗ của ngài. Thứ năm tuần thánh năm 

1986, ðức Gioan-Phaolô II gửi tông thư cho các linh 

mục ñế cập ñến cha sở họ ñạo Ars. Ngày 6-10 cùng 

năm, ðức Gioan-Phaolô II hành hương ở Ars, có 6000 

giám mục, linh mục và chủng sinh trên khắp nước 

Pháp tụ họp. ðức Bênêdictô XVI công bố cha Sở họ 

ñạo Ars là bổn mạng của các linh mục trên khắp thế 

giới trong Năm Linh Mục từ 19-6-2009 ñến 19-6-2010.  

Theo ðức Cha René Fourrey, giám mục Belley, giáo 

phận bao gồm giáo xứ Ars, vì gặp khó khăn trong việc 

học nên cha sở Ars học thuộc lòng các bài giảng chủ 

nhật. Sau này, ngài thay ñổi cách làm việc, soạn các 

bài giảng giáo lý với văn phong giản dị, dễ hiều, gần 

với ñời sống hàng ngày. Thêm vào ñó là sự tiến 

chuyển về mặt thiêng liêng. Thay vì nói ñến lửa hỏa 

ngục như lúc ñầu, ngài rao giảng về lòng thương sót 

của Thiên Chúa. 

Năm 1986, ðức Gioan-Phaolô II mời gọi các linh mục 

suy niệm về sứ mạng linh mục theo gương cha sở họ 

ñạo Ars : thánh Jean-Marie Vianney chú trọng ñến việc 

rao giảng ñức tin và thanh luyện tâm hồn bằng cách 

hướng về Thánh Thể. Mục vụ của linh mục gồm ba yếu 

tố :  

- Thánh Thể là trung tâm ñời sống thiêng liêng và mục 

vụ. Ngài từng nói rằng : Tất cả các công trình tốt ñẹp 

gom góp lại cũng không bằng một Thánh Lễ, vì các 

công trình ñều là của loài người trong khi Thánh Lễ là 

công trình của Thiên Chúa. Thánh lễ diễn lại hy lễ cứu 

ñộ của Chúa Kitô. Phép Thánh Thể và Thánh Lễ là hai 

cách hiêu quả nhất ñể làm cải hóa lòng người. 

- Cha sở họ ñạo Ars chú trọng ñến sự hiện diện thực sự 

của Chúa trong phép Thánh Thể. Trước nhà tạm, ta thờ 

phượng Chúa ngày ñêm. Ngài hướng lòng về Chúa ñể 

soạn các bài giảng. ‘‘Chúa hiện diện nới ñây’’. Các tín 

hữu có thói quen cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa 

ñể tìm thấy sự cao cả của mầu nhiệm ñức tin. 

- Cha sở họ ñạo Ars còn chú trọng ñến phụng vụ Lời 

Chúa ñể củng cố ñúc tin, giúp các tâm hồn hoán cải. 

¨Phần ñầu của bài giải ñược biên soạn kỹ lưỡng. Phần 

sau ứng khấu với sự xác tín, bằng những câu chuyện 

rút ra từ ñời sống hàng ngày.  

- Sau cùng việc dạy giáo lý cho trẻ em cũng chiếm một 

phần quan trọng trong sứ mệnh linh mục. 

Cha Sở Ars ñã ñể lại nhiều câu nói về linh mục : 

− Linh mục tiếp nối công trình Cứu ñộ trần thế. 

− Linh mục là yêu Thánh Tâm Chúa. 

− Linh mục thấu hiểu những sự trên Trời. 

− Khi gặp một linh mục, hãy nghĩ ngay ñến ðức Kitô là 

Thiên Chúa chúng ta. 

− Linh mục không phải là linh mục cho bản thân mình, 

nhưng vì cộng ñoàn. 

− Linh mục tha tội và nói với bạn rằng : Anh (chị) ñi 

bình an, tôi tha tội cho bạn. 

− Một chủ chăn lành theo Thánh tâm Chúa là kho báu 

lớn nhất mà Thiên Chúa có thể ban cho một giáo xứ. 

 

Chúng ta hiệp ý với thánh Jean-Marie Vianney dâng lên 

ðức Mẹ lời cầu xin do thánh nhân biên soạn như sau : 

‘‘Lạy ðức Mẹ Maria, con dâng bản thân con, ý nguyên 

thánh hóa dưới sự che chờ từ mẫu của Mẹ, ñể xin Mẹ 

tăng sức mạnh của con cậy trông vào Chúa là Mục tử 

Thượng tế. Xin Mẹ ban ơn cho con ý thức rằng Mẹ luôn 

ở cạnh mỗi linh mục. Lạy Mẹ là Thánh Mẫu các Linh 

Mục, xin ban ơn lành cho chúng con. Amen.’’ 

Lê ðình Thông ■ 
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Xác ñịnh nguyên tắc rõ rệt như vậy, tổng thống Sarkozy 

ñã nhắc lại ñiều mà ông ñã nêu ra với ñức giáo hoàng 

cách ñây chín tháng, trong bài diễn văn ở Latran : «Thế 

tục tích cực ». Thế tục tích cực là thế nào ? tính chất ra 

sao ? Theo tổng thống Sarkozy, thế tục tích cực là 

« một thế tục biết tôn kính, biết tụ hợp, biết ñối thoại, 

chứ không phải là một thế tục loại trừ hay tố giác » và 

«thế tục tích cực là thế tục mở rộng, chính là một lời 

mời ñối thoại, một lời mời bao dung, một lời mời tôn 

kính. Thiên Chúa biết rằng các xã hội của chúng ta cần 

ñến ñối thoại, tôn kính, bao dung và an tĩnh ». Từ ñó, ba 

công việc mà thế tục tích cực ñã thực hiện, là : ñi tìm ý 

nghĩa, tôn trọng các tín ngưỡng, nhìn nhận gốc rễ kitô 

mà không ñặt ai trên ai.  

1) ði tìm ý nghĩa cho cuộc sống, tại sao? Tại vì : 

Trong thời ñại hơm nay, thời ñại mà sự nghi ngờ, sự 

cuốn khép vào mình ñặt ra cho các nền dân chủ cái 

thách ñố phải giải ñáp những vấn ñề của thời ñại, thế 

tục tích cực sẽ ñưa ra cho lương tâm ta cái khả năng, 

vượt trên những niềm tin và những lễ nghi, trao ñổi về ý 

nghĩa mà ta muốn gán cho cuộc sống của ta ; ñi tìm ý 

nghĩa. Cụ thể, trong công việc tìm kiếm ý nghĩa này, 

nước Pháp ñang làm một số việc, tỷ như :  

Nước Pháp ñã cùng với Âu Châu cam kết suy nghĩ ñể 

làm sao tạo một nền luân lý cho chủ nghĩa tư bản tài 

chính. cần luân lý hĩa sự tăng trưởng và sự tiêu thụ kinh 

tế ñể cải thiện ñời sống của phần ñông nhân loại và 

phát triển nhân vị con người… ðiều này gắn liền với 

học thuyết xã hội công giáo, và cần có sự hướng dẫn 

của ðức Thánh Cha. 

Nước Pháp sẽ làm trong cuộc Tổng ðại Hội Toàn Quốc 

về luân lý sinh học trong năm tới. Mục ñích ñể giải quyết 

những vấn ñề mà sự tiến bộ nhanh chĩng trong lãnh 

vực di ruyền học và truyền sinh học ñang ñặt ra. Dĩ 

nhiên, những truyền thống triết học và tôn giáo sẽ hiện 

C. CHỦ TRƯƠNG ‘THẾ TỤC TÍCH CỰC’  

CỦA TỔNG THỐNG SARKOZY 

1. Xác ñịnh nguyên tắc về ‘Thế tục tích cực’ 

‘Thế tục tích cực’ (laïcité positive) là ñường hướng 

chính trị tôn giáo mà ông Sarkozy ñã nhiều lần tuyên bố 

trong thời gian vận bầu cử và sau khi ñã ñược ñắùc 

cửû tổng thống, ñặc biệt trong bốn bài diễn văn ñan cử 

ở trên (VIII,1). Nhưng nóng hổi, rõ ràng và cương quyết 

hơn cả có lẽ là những xác quyết và dẫn chứng của ông 

trong bài diễn văn gần ñây, tại ñiện Elysée. Ông ñọc bài 

diễn văn này vào ngày 12. 09.2008, trước 472 quan 

khách ñạo ñời, nhân dịp ñức giáo hoàng Biển ðức XVI 

chính thức thăm viếng nước Pháp. Sau khi bày tỏ niềm 

vinh dự lớn lao ñược ñón tiếp ðTC tại ñiện Élysée, tổng 

thống Sarkozy ñã nêu ra cái nền tảng, trên ñó tôn giáo 

với ñức tin và chính trị với dân chủ có liên quan và cần 

dối thoại. ðó là lý tính, tạo ra tư tưởng và xây dựng văn 

hĩa. Về ñiểm này, nước pháp có một nét ñộc ñáo chính 

trị là nhấn mạnh ñến sự phân chia rõ rệt giữa chính trị 

và tôn giáo, trong tinh thần «thế tục», phát xuất từ thời 

cách mạng 1789, cơ ñọng thành luật ngày 09.12.1905 

vì ñược xác ñịnh lại trong Hiến Pháp ðệ Ngũ Cộng Hòa 

1958 : «Pháp là một nước cộng hòa». ðiều ñó không 

có nghĩa là chính trị phải cắt ñứt mọi liên hệ với tôn 

giáo, mà ngược lại, vì tôn trọng lý tính, chính trị chính trị 

phải ñối thoại với tôn giáo, vì, ñối thoại với các tôn giáo 

quả là ñiều hợp pháp, dân chủ và là một ñiều tôn trọng 

thế tục. Các tôn giáo và ñặc biệt là tôn giáo kitô mà 

nước Pháp chia sẻ một lịch sử dài, với những di sản 

sống về suy tư và về tư tưởng, không chỉ về Thiên 

Chúa, mà cả về con người, về xã hội, và về cả cái bận 

tâm chính yếu hơm nay là thiên nhiên và bảo vệ mơi 

trường. Từ bỏ ñiều ñó thì thật là ñiên rồ, ñúng hơn là 

một lỗi lầm phạm ñến văn hoá và ñến tư tưởng. 

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. Chủ trương thế tục của cách mạng 1789 

♦B. Cách mạng văn hoá 1968 

♦C. Ch� tr��ng th� t�c tích c�c c�a t�ng th ng Sarkozy 

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

(tiếp theo bản tin 143) 
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những quan niệm : ðối thoại, bình ñẳng, tương kính, 

liên ñới. 

2. Những nhận ñịnh về chủ trương thế tục tích 

cực của tổng thống Sarkozy. 

1) Chống ñối, yên lặng hay ñồng tình: ðó là ba thái 

ñộ của các nhà chính trị ñối với chủ trương thế tục tích 

cực của tổng thống Sarkozy: 

Chống ñối, cách chung là các phe tả trong ñó có 

những người chủ trương thế tục quá khích. Ngay sau 

bài diễn văn của ông Sarkozy tại Roma, ông Francois 

Hollande, tổng thư ký của ñảng Xã Hội ñã viết bài cho 

báo Le Monde ñể tố cáo quan niệm thế tục ñậm mầu 

sắc khiêu khích ‘bằng một xáo trộn khiếp ñảm giữa tôn 

giáo và chính trị’. Riêng lần này, ngay sau ngày 12-09-

2008, ông Albi, mọât thành viên xã hội cấp cao, ñã phát 

biểu ‘Tôi nhượng bộ cho công dân Sarkozy quyền tự 

do, nhưng tôi muốn nhắc ông, chỉ có một thế tục trong 

luật pháp của Cộng Hòa thôi, không cần thêm thắt chi 

hết’. Lần này, các thành vên tai mắt của ñảng xã hội 

không ñến ñiện Elysée, ngoại trừ Bertran Delanoe, thị 

trưởng thủ ñô Paris. Trước bài diễn văn của Sarkozy, 

Vincent Peillon ñã nhạo kháy rằng: “ðây là cuộc gặp gỡ 

giữa một giáo hoàng chống ly dị và một tổng thống ñã 

ly dị hai lần. Yêu cầu tổng thống ñiều chỉnh lại hai bài 

diễn văn trước ñây”. Lời yêu cầu này không ñược lắng 

nghe. Tóm lại, ñảng Xã Hội và các ñảng phe tả khác 

không ‘thoải mái’ chút nào về chủ trương thế tục tích 

cực của tổng thống Sarkozy. 

Yên lặng: Các ñảng Trung Tâm (Centre) giữ thái ñộ 

yên lặng hay chỉ có ‘những ý kiến nhẹ nhàng’: Julien 

Dray, phát ngôn viên của UDF than phiền: “Nước Pháp 

ñã có nhiều vấn ñề rồi, không cần gia thêm những 

tranh cãi mới; Chủ trương thế tục ám chỉ rằng: ‘trong 

một quốc gia thế tục vẫn kính trọng các tôn giáo, thì tôn 

giáo là chuyện cá nhân’. Gay gắt hơn, nghị sĩ Jean-Luc 

Mélenchon tố cáo: “Chuyến công du của giáo hoàng có 

chủ ñích chính trị. Lần ñầu tiên trong lịch sử của nước 

Pháp Cộng Hòa, một giáo hoàng và một tổng thống có 

chung một hướng chính trị. Như vậy là chủ trương thế 

tục của nước Cộng Hòa bị ñe dọa”. Riêng ông Francois 

Bayrou, lãnh tụ của ñảng MoDem cho biết “Tôi không 

muốn tranh cãi chuyện này. Mọi người biết rõ: tôi là một 

kitô hữu thực hành ñạo, nhưng tôi nghĩ ñừng lẫn lộn 

việc quốc gia với các tôn giáo, bởi vì trong thế kỷ này, 

việc lẫn lộn như vậy sẽ có nhiều nguy hiểm”. 

ðồng tình: ðó là thái ñộ chung của các thành vên ñảng 

UMP. Họ thỏa mãn về việc làm của tổng thống Sarko-

zy. Dominique Paillé, phát ngôn viên của ñảng tuyên bố 

với báo chí: “Thế tục ñã luôn là một mảnh ñất bao 

dung. Thế tục chỉ hùng mạnh khi biết ñối thoại với các 

diện trong cuộc ñàm thảo này.  

Nước Pháp ñang nghĩ ñến việc làm cụ nhằm bảo vệ và 

phát triển nhân phẩm. Nhân phẩm cũng là ñối tượng 

rao truyền và bảo vệ của Giáo Hội không ngừng rao 

truyền và bảo vệ… Vì nghĩ ñến nhân phẩm mà chúng 

tơi ñã muốn lập ra lợi tức liên ñới tích cực (revenu de 

solidarité active). Vì nghĩ ñến nhân phẩm mà chúng tơi 

ñã dấn thân cam kết chống lại bệnh Alzheimer. Vì nghĩ 

ñến nhân phẩm mà chúng tơi ñã muốn lập ra chức tổng 

thanh tra nhà tù (contrôleur général des prisons).  

2) Nước Pháp tôn trọng các tôn giáo và công việc 

thứ ba là nước Pháp ñảm nhận gốc rễ văn hoá kitô 

của mình. Trước tiên, tổng thống Sarkozy nêu ra cái 

kho tàng quí báu « Nhân phẩm và Nhân quyền ». Theo 

ông : Nhân phẩm dần dà ñã ñược chấp nhận như một 

giá trị phổ cập. Nó là tâm ñiểm của Bản Tuyên Bố 

chung cho thế giới về Nhân Quyền, ñã ñược thừa nhận 

ở Paris ñây, cách nay 60 năm. ðó là kết quả của một 

hội tụ ñặc biệt giữa kinh nghiệm con người, những 

truyền thống triết học và tôn giáo lớn của nhân loại với 

con ñường của lý tính. Vì ‘quên nhân phẩm và nhân 

quyền’ là ñem thế giới vào những man rợ tệ hại 

nhất.Trái lại, ‘bảo vệ, ñề cao và phát triển nhân quyền’ 

hành ñộng tích cực cho hịa bình và ổn ñịnh thế giới và 

khích lệ niềm tin của những người thiện. Sau ñó, ông 

nêu ra một số sự kiện mà chính ông và chính phủ Pháp 

có bổn phận quan tâm :  

Tinh thần của Liên Minh ðịa Trung Hải : Mong ñây là 

một giải ñáp tốt việc sống chung của các cộng ñồng ña 

tôn trên cùng một lãnh thổ. 

Vừa nhìn nhận gốc rễ Kitô, vừa làm tất cả những gì có 

thể ñể các công dân hồi giáo có thể sống tôn giáo của 

họ một cách bình ñẳng với tất cả những tôn giáo khác. 

Nước Pháp ña tôn, nên nước Pháp ñã thích thú tiếp 

ñón ðức ðạt Lai Lạt Ma vị lãnh ñạo uy tín của Phật giáo 

Tây Tạng.  

Nước Pháp muốn hoạt ñộng cho hoà bình và không 

muốn phục hồi lại những cuộc chiến tôn giáo, nên tiếp 

theo cuộc tương kiến nổi tiếng của ðTC với vua nước 

Arabie Saoudite, còn ñã ñến Riyad ñể nhấn mạnh việc 

liên kết các tôn giáo. 

Nước Pháp ý thức hơn ai hết : Cuộc ñối thoại với và 

giữa các tôn giáo là một thách ñố lớn cho thế kỷ mới 

này. 

Tóm lại, trong lãnh vực nội vụ, và ñặc biệt trong tương 

quan với các tôn giáo, tổng thống Sarkozy vẫn theo 

nguyên tắc thế tục của hiến pháp, nhưng thêm một tĩnh 

tự bổ ‘tích cực’. Từ ñó, ông muốn xây dựng những 

tương quan giữa các tôn giáo với một nước thế tục trên 
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ỦNG HỘ PHONG TRÀO 

Anh Vương Văn Châu 50.00 € 
AC Huỳnh Thanh Tâm 50.00 € 
Chị Trần Thị Vân 20.00 € 
Chị Nông Thị Khuê 30.00 € 
Chị Nguyễn Lucie 20.00 € 
Chị Phạm Tuyết Sương 50.00 € 
Chị ðỗ Thị Tuyết Mai 50.00 € 
Chị Ticarro Dumaret 30.00 € 
Chị ðào Kim Phượng 40.00 € 
AC Nguyễn văn Tình 50.00 € 
Chị (Cao) Nguyễn Thị Thảo 40.00 € 
 
 

tôn giáo. Như vậy, bài diễn văn của tổng thống không 

vi phạm gì ñến chủ trương thế tục, trái lại thêm tăng 

cường…” 

2) Thái ñộ của các chức sắc cao cấp tại Roma: 

Qua lời tuyên bố của ñức hồng y Jean-Louis Tauran, 

chủ tịch của Hội ðồng Giáo Hoàng về ðối Thoại Liên 

Tôn, cùng tháp tùng ñức giáo hoàng trong chuyến 

công du nước Pháp này với hai hồng y Etchegaray và 

Poupard, thì: “Tại Roma, bài diễn văn của tổng thống 

Sarkozy ñã làm nhiều người không những hài lòng mà 

còn ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng, bởi vì ñây là lần ñầu tiên 

một tổng thống Pháp ñã diễn nghĩa về chủ trương thế 

tục rộng rãi và hợp thời như vậy. Người ta ñã nghe 

bài diễn văn cách chăm chú và luôn mong chờ những 

hiệu quả cụ thể, chẳng hạn, nhà nước nhìn nhận bằng 

cấp ñại học của các học viện công giáo”.  

3) Thái ñộ của chính ðức Biển ðức XVI: ðiều rõ 

ràng là ðức Giáo Hoàng nối tiếp quan ñiểm của ñấng 

tiền nhiệm, ðức Gioan Phaolô II. Ngài không phê 

phán chủ trương thế tục, nhưng ngài không chấp 

nhận quan niệm ‘thế tục coi tôn giáo chỉ như một việc 

riêng tư’. Nếu tháng giêng 2005, khi tiếp vị tân ñại sứ 

Pháp, ngài ñã nhắc lại một câu mà ñấng tiền nhiệm 

của ngài ñã viết trong thư nhân dịp ‘kỷ niệm 100 năm 

tách biệt Giáo Hội với Nhà nước’ (1905-2005), rằng: 

“Tòa Thánh chấp nhận chủ trương thế tục của Pháp 

như một nguyên tắc phân biệt ñúng ñắn về quyền 

bính (une saine distinction des pouvoirs)”, thì lần này, 

tại ñiện Elysée, ñức giáo hoàng ñã ñáp lời tổng thống 

Sarkozy: “Tổng thống vừa dùng một thuật ngữ ñẹp 

‘thế tục tích cực’ ñể xác ñịnh một ñường hướng thế 

tục mở rộng, bao dung, ñối thoại… Tôi xác tín rằng 

thật là cần thiết phải có một suy nghĩ mới về ý nghĩa 

ñích thực và về tầm quan trọng của chủ trương thế 

tục. Thực ra, ñó quả là căn bản, một phần, phải nhấn 

mạnh ñến sự phân biệt giữa chính trị với tôn giáo, hầu 

bảo ñảm sự tự do tôn giáo giáo cho công dân cũng 

như bổn phận của chính phủ với công dân; phần 

khác, phải ý thức rõ rệt hơn về chức vụ không thể 

thay thế ñược của tôn giáo trong việc ñào tạo lương 

tâm và trong sự ñóng góp mà tôn giáo ñem lại, ñể 

cùng với những tổ chức khác, nhất trí tạo nên một nền 

luân lý căn bản trong xã hội. Phải bỏ quan niệm ‘trong 

chế ñộ thế tục, tôn giáo là chuyện riêng tư, cá biệt’, 

trái lại, trong chế ñộ thế tục, Giáo Hội ñược tự do 

hoàn thành sứ mệnh của mình, dấn thân loan báo Tin 

Mừng và tích cực tham gia vào mọi thăng tiến nhân 

bản’. 

4) ðối thoại, bao dung, liên ñới… là những trục 

giao lưu của tôn giáo và thế tục: Có thể coi ñây là 

một tiến bộ mới trong tương quan giữa chủ trương thế 

tục và tôn giáo, ñặc biệt với Giáo Hội Công Giáo. Chúng 

ta không quên rằng: chủ ñích của thế tục là làm sao loại 

bỏ sự hiện diện của linh mục và tu sĩ ra khỏi trường học 

và bệnh viện, ra khỏi mọi hoạt ñộng xã hội, từ thiện, là 

loại trừ ảnh hưởng của Giáo Hội khỏi ñời sống của dân 

chúng, khỏi mọi cơ cấu xã hội và nhà nước. Thế tục coi 

Giáo Hội là kẻ thù của tự do lương tâm, là ‘cản bước mọi 

tiến bộ về khoa học, văn hoá, kỹ thuật’… Nhưng dần dần 

dần, thế tục ñã tự cảm thấy ‘không có tôn giáo, thế tục 

không thể phát triển và tồn tại’. ðây là lý do căn bản và 

thực tiễn mà chế ñộ thế tục phải nghĩ ñến và chấp nhận 

‘kính trọng, ñối thoại, liên ñới với tôn giáo, ñặc biệt ở 

Pháp, với giáo Hội công Giáo’. ðiểm son của tổng thống 

Sarkozy là dám nói và biết nói lên quan ñiểm thế tục mà 

các vị tổng thống khác như Valéry Giscard d’Estaing, 

Jacques Chirac chưa dám nói, hay như ngay bây giờ, 

một kitô hữu thuần thục Francois Bayroux còn dè dặt. 

Ông Sarkozy ñã khéo ñặt tên cho ñường hướng thế tục 

của ông là ‘thế tục tích cực’. 

5) Mới nhưng không mới: Quan niệm về một thế tục 

tích cực là bao dung, ñối thoại, liên ñới, kính trọng các 

tôn giáo theo ñường hướng chính trị tôn giáo của tổng 

thống Sarkozy là một quan niệm mới về chủ trương thế 

tục của Pháp ñã có từ cách mạng 1789. Tuy nhiên 

những quan niệm bao dung, kính trọng, ñối thoại, liên ñới 

giữa các tôn giáo ñã ñược Giáo Hội múc lấy từ trong 

Thánh Kinh, thực hiện tích cực trong các sinh hoạt học 

ñường, bệnh viện, từ thiện, truyền giáo… của Giáo hội, 

và ñược nói lên mạnh mẽ trong các văn kiện của Công 

ðồng Vatican II, cách ñây 40 năm. Chúng ta hãy ñọc lại ít 

ra hai văn kiện ‘Tuyên ngôn về Tự Do Tôn 

Giáo’ (Dignitatis Humanae), Hiến chế Mục vụ (Gaudium 

et spes). 

 

(còn tiếp) 
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PHÂN ƯU 

V�n phòng ði�u Hành ñ��c tin : 

− Anh Jean ðào, cursillista khoá 1, qua ñ"i t#i Pháp ngày 21-10-2009, h�*ng th+ 70 tu-i. 

− Ch0 Agathe L�ơng Ánh Linh, cursillista khoá 19, qua ñ"i t#i Pháp ngày 03-11-2009, h�*ng th+ 77 tu-i. 

− C5 Maria Nguy8n thi Li9u, qua ñ"i ngày 19-10-2009 t#i Vi9t Nam, h�*ng th+ 86 tu-i, là ch0 c=a anh Giuse Nguy8n Minh 
D�ơng cursillista khoá 1. 

− Ông Phêrô Lê ðình Th�*ng, qua ñ"i ngày 14/10/2009 t#i Vi9t Nam, h�*ng th+ 65 tu-i, là anh c=a ch0 Thérèse Nguy8n 
Th0 Th+ cursillista khoá 15. 

Xin h�p l"i cKu nguy9n cho các linh hLn sMm ñ��c h�*ng bình an vPnh cQu trên quê Tr"i. 

 Một tay níu Chúa, một tay nắm anh chị em 

 

RA ðI VỀ CÕI NGÀN XUÂN 

 
‘Mọi sự ñã hoàn tất’; sau khi ñi trọn ñường ‘Ngày thứ Tư’, ñưòng thì hoặc dài, hoặc ngắn hơn, với nhiều 

vui, buồn, hy sinh, thánh giá, nhưng luôn luôn với ñức tin vững chắc, hy vọng không lay chuyển và lòng 

sùng ñạo sâu sắc, hai cursillista Paris ñã ñược Thầy Chí Thánh ñưa tay dìu bước qua cõi ngàn xuân trong 

tháng qua : anh Jean ðào, ở Vigneux-sur-Seine, khoá 1, chị Agathe Lương anh Linh, ở Wissous, khoá 19. 

 

Trong chân tình huynh ñệ nhiều anh chị em cursillista ñã viếng thăm, cầu nguyện và dự các nghi lễ sau 

cùng bên cạnh hai gia ñình chịu tang. 

ANH JEAN ðÀO, 70 tuổi ñời, 16 tuổi cursillo, ñã nhiều năm liền 
nói rollo ‘Sùng ðạo’. Giọng nói xác tín và lôi cuốn, lời lẽ ñầy chân 
tình và tràn tâm huyết, anh ñã cho nhiều khoá nam liên tiếp nhìn ra 
gương sống và sùng ñạo thật cao của anh. 

Làm sao không cảm phục một người anh em của chúng ta trông 
dịu hiền, nhỏ nhẹ, ñi chui qua Pháp năm 1982, ñem ñược vợ và chín 
con qua sum họp năm 1990, theo anh và chị nói là ‘nghèo’, không 
học cao, mà ñã xây dựng lại cuộc ñời nơi ñất khách, nuôi dưỡng các 
con thành công. Mà còn biết, chấp nhận, chịu khó chia sẻ số ít thu 
nhập ñể cấp dưỡng 12 chủng sinh, tất cả ñã trở thành linh mục, 
trong số nầy một vị là ðức giám mục Nguyễn Chí Linh giáo phận 
Thanh Hoá, một vị nữa là cha Nguyễn Ngọc Dũng, cursillista khoá 14 
Paris. Trong Phong trào, không bao giờ to tiếng, luôn với nụ cười dịu 
hiền, hai bàn tay khéo của anh ñã ñảm nhận một số việc kỹ thuật 
chuẩn bị cơ sở mỗi khi mở khoá cursillo. 

Nhóm bạn vào bịnh viện thăm anh trong tháng cuối ñời rất xúc 
ñộng khi nhìn anh như bị ‘ñóng ñinh’ trên giường từ nhiều tháng rồi, 
mà vẫn tỉnh táo, an tâm, với trên bàn bên cạnh một hào quang Mình 
Thánh Chúa. Chúng tôi liên tưởng ñến lời của Phaolô : ‘Tôi cùng 
chịu ñóng ñinh với ðức Kitô vào thập giá. Tôi sống, nhưng không còn 
phải là tôi, mà là ðức Kitô sống trong tôi’ (Gl 2, 19b-20).  

Người bạn ñời 47 năm của anh là Chị Phạm thị Nguyện, khoá 2, 
cùng 16 tuổi cursillo chỉ kém vài ngày (năm 1993). Anh ra ñi ngày 21-
10-2009, tang lễ ngày 27-10-2009. 

CHỊ LƯƠNG ÁNH LINH, 77 tuổi khoá 

19, năm 2004, sức khoẻ kém, nhưng lòng 

ñạo và tình cảm cursillista không bao giờ 

giảm suy. Lâm bịnh khá nặng không bao 

lâu sau khoá 19, chị vẫn tìm mọi cách ñến 

dự các ultreya hằng tháng và dự thánh lễ 

của Phong trào. 

Chị là chị của anh Lương Huỳnh Ngân, 

khoá 16, trưởng Khối Ba Ngày khoá 26 vừa 

qua. 

Các anh chị em rất cảm ñộng mỗi khi gặp 

lại chị ngồi xe lăn vui vẻ ñến dự các buổi 

ultreya và nhiều sinh hoạt khác, nhờ người 

chồng là anh Hưng ñầy thương yêu săn 

sóc, ñẩy chị ñến với Phong trào. Vì, như 

anh tâm sự, ñó là nơi chị và cả anh nữa tìm 

gặp ñược niềm vui, an ủi và tình thương 

chân thật. Chị Linh ra ñi ngày 3-11-2009, 

tang lễ ngày 9-11-2009. 
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thật là tương phản với vóc vác trẻ trung của 

anh. Cái dáng ngồi co rút như muốn được lọt 

thỏm vào trong lòng chiếc xe lăn mặc dù anh 

không to lớn vạm vỡ. Thêm vào đó, gương 

mặt anh cứ cúi gầm xuống, khiến tôi có cảm 

tưởng anh đang cố gắng dấu thân phận tật 

nguyền của mình thật sâu, thật kỹ, trước cái 

nhìn thương hại (mà cũng có thể là hững hờ ?) 

của hành khách qua lại chung quanh. Nhưng 

anh càng thu mình lại bao nhiêu thì tôi càng 

thấy sự cô đơn của anh oà vỡ thật lớn bấy 

nhiêu, và nó đã phủ trùm lấy anh. Anh đã 

tung một tấm lưới thật lớn để tự nhốt mình 

vào đó, để bao che mình lại, nhưng anh không 

hiểu mảnh lưới ấy thật mong manh, như cái 

mong manh của thân phận làm người, phải đi 

qua bệnh tật và cái chết, để chỉ những ai có 

niềm tin nơi Thiên Chúa mới tìm được sự giải 

thoát cho mình khỏi mọi sợ hãi, và bình an 

chấp nhận thánh giá. 

Người đàn ông thứ hai mà tôi cũng đã bắt 

gặp trên một chiếc xe lăn thì đặc biệt hơn. 

Ông có gương mặt hao hao như những thổ 

dân da đỏ, nước da ngăm đen, tôi không đoán 

được ông là người gốc gác ở đâu. Tôi gặp ông 

gần như mỗi ngày khi xe bus chạy qua đại lộ 

từ nhà tôi ra ga, buổi sáng và buổi chiều đều 

đặn. Vì đó là lúc ông đưa đón ba đứa con nhỏ, 

tuổi chắc còn ở bậc mẫu giáo và tiểu học. Đứa 

bé nhất được cha bế trên chân, đứa giữa thì 

Trong cuộc đời tôi đã gặp nhiều người bán 

thân bất toại tự di chuyển, hay được người 

khác giúp, nhờ một chiếc xe lăn. Nhiều nhất có 

lẽ là những lần tôi đến Lộ Đức. Trên hàng 

trăm chiếc xe lăn, có đủ hạng người : già trẻ, 

lớn bé, đàn ông đàn bà, và đủ các sắc dân… 

Có những người nét mặt còn rất tươi tỉnh, và 

cũng có nhiều người bệnh nặng, mệt mỏi, ủ ê, 

buồn chán. Người đẩy xe không chỉ là các 

nhân viên thiện nguyện, mà còn có vợ, chồng, 

cha, mẹ, anh em của người ngồi trong chiếc xe 

lăn, Tôi cũng đã thấy những linh mục trong 

tấm áo chùng thâm đẩy các bệnh nhân với môt 

thái độ ưu ái, trân trọng… Nhưng thú thật, 

cho đến giờ phút ấy, trong lòng tôi, ngoài sự 

thương cảm, và những lời nguyện cầu xin 

Thiên Chúa ban cho các bệnh nhân giữ vững 

niềm tin để vượt qua được cái trói buộc của 

thân xác bất toại giam hãm đời họ trên chiếc 

xe lăn, tôi không có một suy tư nào khác. Cho 

đến ngày tôi bắt gặp hai người đàn ông trên 

hai chiếc xe lăn (chạy bằng điện) trên con 

đường tôi đi về từ nhà đến sở làm. 

Người đàn ông thứ nhất là một người gốc Á 

châu, còn rất trẻ, có lẽ tuổi anh chưa quá tứ 

tuần, mặt mày rất khôi ngô tuấn tú, cách phục 

sức tươm tất bảnh bao. Thỉnh thoảng khi tôi 

đến ga xe lửa thì đã thấy anh. Anh tự lăn xe 

đến quầy bán vé, và sau khi đã mua vé xong, 

anh đến ngồi trước tấm bảng ghi giờ giấc các 

chuyến xe để chờ đến chuyến của mình. Nhiều 

lần tôi đã chú ý đến dáng ngồi của anh, vì nó 
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đứng phía sau xe, và đứa lớn nhất chạy lúp 

xúp bên cạnh. Ông điều khiển chiếc xe lăn 

thật chậm theo nhịp chân của con, và trên 

gương mặt hiền hoà của ông rạng rỡ một 

niềm vui bình dị. Có một ngày đẹp trời nắng 

ấm, tôi không đi bus mà thả bộ về nhà. Khi đi 

ngang qua một công viên, tôi nghe thấy có 

tiếng nói cười rộn rã vọng lên từ phía hồ nước 

lớn gần đó. Tôi tò mò nhìn và thấy bốn cha 

con ông ‘da đỏ ‘đang quây quần bên nhau, họ 

chia nhau một phong bánh, mấy chai nước và 

cười nói vui vẻ. Tôi chưa bao giờ thấy bóng 

dáng của người đàn bà nào trong gia đình họ. 

Vợ của ông, và mẹ của ba đứa trẻ, bà ở đâu ? 

Tôi lẩn thẩn tưởng tượng, có thể vì ông ‘da đỏ 

‘ tật nguyền nên bà đã chia tay với ông ? Hay 

sau một tai nạn thảm khốc, bà ra đi và ông 

phải gửi gấm đời mình vào chiếc xe lăn ? Dù 

thiếu vắng hình bóng thân thương ấy, tôi 

không thấy tấm lưới vô hình nào chung 

quanh con người bất toại của ông. Có lẽ ông 

đã vất nó đi từ lâu rồi, khi ông hiểu được tình 

thương của các con ông chính là những đôi 

chân mà cuộc đời đã mang lại cho ông. Ông 

hãnh diện vì những đôi chân mạnh mẽ đó của 

ông, chúng sẽ nâng đỡ ông trong những ngày 

còn lại, chúng sẽ mang ông đi thật xa, đến tận 

những chân trời của hạnh phúc, thứ hạnh 

phúc sống cho người khác, và vì người khác.  

Khi sắp kết thúc chia sẻ này, thì tôi nhận 

được tin chị Agathe Lương Ánh Linh (K19) đã 

qua đời sau nhiều năm bạo bệnh. Ai thường 

xuyên đến với các đại hội Ultreya trước đây 

chắc không thể nào quên được hình ảnh chị 

Linh và chiếc xe lăn của chị. Nhờ có người 

chồng luôn kề cận chăm lo, sau tai biến mạch 

máu não khiến chị phải ngồi xe lăn, chị Linh 

đã có thể tiếp tục đến với đại gia đình Cursillo 

một thời gian trước khi tình trạng sức khoẻ chị 

suy thoái nhiều. Riêng tôi không bao giờ quên 

được buổi chầu Thánh Thể vào tháng 10/2007. 

Hôm ấy chị Linh được các anh chị đẩy lên 

trước cung thánh. Hình ảnh chị Linh trong 

chiếc xe lăn, ở giữa vòng cung các cursillistas 

đang quỳ trước Thánh Thể, đẹp một cách tuyệt 

vời, và thể hiện hết ý nghĩa của tinh thần « Tay 

nắm Chúa, tay nắm anh em ». Cùng với rất 

nhiều cursillistas khác, tôi đã đến đưa tiễn chị 

Linh tại nhà thờ Saint Denis (Wissous). Trên 

quan tài có đặt bức ảnh chị chụp lúc chưa bệnh 

nặng, trông chị thật xinh đẹp, tươi tắn… Thân 

xác chịu nhiều dày vò đau đớn của chị Linh 

trước đây, giờ đã được chuyển từ chiếc xe lăn, 

để bị gói ghém lại trong những mảnh gỗ đóng 

kín. Nhưng tôi đã mường tượng được trước 

mắt những bước chân tung tăng của chị, chị 

đang thoải mái tiến bước trên hành trình 

Ngày-Thứ-Năm, ngày tiến thật gần về Nhà 

Cha… Cho đến cuối đời, người con yêu dấu 

này của Thiên Chúa đã đặt trọn niềm tin vào 

Đấng đã tạo ra mình. Trong hạnh phúc cũng 

như trong đau khổ, Ngài luôn dẫn dắt con cái 

mình tiến về vùng Ánh Sáng và Bình An của 

Ơn Cứu Độ. 

… Những chiếc xe lăn đã ghi dấu trong lòng 

tôi một câu hỏi : « Tôi vẫn còn nguyên vẹn đôi 

chân, sao có những lúc tôi lại tự ràng buộc đời 

mình vào tội lỗi, yếu đuối, để không còn được 

những bước chân mạnh mẽ, tự do, xứng đáng 

cho Thiên Chúa cùng đồng hành với tôi ? »  

11/2009 – K.7 ■ 
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hiện diện ñòi một lực ñẩy, một bàn tay kiến tạo ngọai 

thường mà thánh Phaolô ñã từng trải nghiệm : “Tình 
yêu ð(c Kitô thúc bách tôi” ( 2 Cr.5:14 ). Có người 
hễ gặp là ñã thấy nụ cười thân thiện ñi trước, tự nhiên 

tôi thấy dễ mến dễ thương. Có những anh chị thấy tôi 

từ xa tới chẳng ngại ngần săn ñón giúp ñỡ, tế nhị từng 

cử chỉ, cân nhắc, nhẹ nhàng từng câu nói, và không 

tiếc những ánh mắt ñầy ñặn yêu thương chân tình. 

Nhưng cũng từng có những ánh mắt, những cụm từ 

không nhẹ nhàng ñơn thanh như sắc hoa hôm nay, 

khiến tôi trạnh buồn và ñể lại trong tôi dấu ấn khó quên!  

Trở lại Màu Trắng ñơn thanh mà khóa sinh trong khóa 

26 ñã cảm nghiệm sắc vẻ Khiêm Nhường toát ra từ ñó. 

Tôi thấy kiêu căng là một ðối Sắc, nó mâu thuẫn hoàn 

toàn với Màu Hoa ðức Ái. Nó không thể chấp nhận 

người khác như loài hoa trắng chấp nhận nhau trong 

vẻ ñẹp hài hoà. 

Bởi tôi muốn tôi luôn là loài hồng mà không muốn làm 

loài hoa nhỏ li ti “không tên”. Muốn ñược nể vì, ñuợc 

chiều chuộng, ñược trân quí… Thiếu vắng những thứ 

ñó tôi thấy mất bình an, và khó tránh khỏi thành kiến 

với khuôn mặt nào ñó ñã không thân thiện nhìn tôi như 

tôi nghĩ, ñã có cụm từ nào mà tôi cho là không thân 

thiện, vắng yêu thương… Sắc màu này nảy sinh từ loài 

cây ñộc mang ñộc tố kiêu căng, nó không thể nép mình 

cùng chung xây một Màu Trắng ðức Ái như màu Hoa 

hôm nay. 

 Nếu tôi trải nghiệm ñược tâm tình của thánh Phaolô: 

Lấy Tình Yêu Chúa Kitô làm nền tảng tạo dựng Màu 

Hoa Yêu Thương, chắc chắn tôi sẽ nhìn anh chị em tôi 

với tầm nhìn khác, tôi sẽ dễ thấy nơi anh chị em nụ 

cười dễ mến của hoa, và cái tôi luôn ñòi hỏi ñược nhận 

sẽ bị ñẩy lùi, bởi nó mâu thuẫn với quy luật tình yêu : 

“Yêu là cho ñi” ; từ ñó tâm hồn tôi chắc chắn sẽ bình an 

như thánh Gioan Thánh Giá từng dạy: “Trong tinh thần 

siêu thoát, linh hồn tìm ñược sự thinh lặng và thảnh thơi 

vì không còn ham hố sự gì. Nó không mỏi mệt vì tự 

cao, cũng không chán chường vì ngã lòng, bởi vì nó 

ñứng ở tâm ñiển của sự khiêm nhường” 

Vậy Màu ñơn thanh Khiêm Nhượng, Màu Trắng hôm 

nay phải là màu áo chứng nhân làm nên nét ñẹp ñặc 

thù của những người môn ñệ ðức Kitô. Yêu thương ñòi 

tự hạ, quên mình ñi và chấp nhận- cho ñi, Chúa Kitô ñã 

trở nên yếu ñuối nhỏ bé trong thân phận thế nhân, trừ 

tội, vì yêu thương. ðã quì gối rửa chân cho các môn 

ñệ. Tình yêu của Ngài dành cho tôi, cho bạn ñã chẳng 

là hành trình của Thiên Chúa khiêm hạ tới cát bụi như 

tôi như bạn ñó sao? 

Thánh Phêrô cũng ñã từng nhắc nhớ : “Anh em hãy lấy 

ðức Khiêm Nhường mà ñối xử với nhau, vì Chúa chống 

lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho người Khiêm 

Nhường” (1Pr.5:5)  

Thuần một màu trắng: từ khăn bàn thờ, khăn bục công 

bố Lời Chúa, lễ phục của các linh mục, và ñặc biệt hoa 

trưng bày trong thánh ñường mang một màu trắng trinh 

trong, thanh nhẹ, ñơn sơ. 

Chắc chắn không phải ngẫu nhiên hay vô tình mà thứ 

tự của ba nhân ñức ðối Thần Tin-Cậy-Mến trong tiến 

trình của Khóa ba Ngày, ðức Ái lại ñược xếp vào ngày 

Thứ Hai, Trung Tâm của Ba Ngày. 

Thánh Phaolô cho ta câu trả lời thật rõ ràng: “Hiện nay 

ðức Tin, ðức Cậy, ðức Mến cả ba ñều tồn tại, nhưng 

cao trọng hơn cả là ðỨC MẾN.” (1Cr. 13,13 ) 

Ngày ñi dự khóa cách ñây ñã khá lâu, rồi nhiều lần 

trong sinh họat trợ tá, ngoài những hướng dẫn của 

Rollo, của những giờ nguyện gẫm, suy niệm, chia sẻ…

Thánh lễ, viếng Chúa Thánh Thể ñã cho tôi có dịp Gặp 

Gỡ Chúa và Gặp Lại Chính Mình. Màu Sắc-ngọai cảnh 

cũng ñã góp phần trong tiến trình GẶP GỠ ñó, nhưng 

chưa lần nào màu sắc, ñặc biệt màu hoa lại ghi lại trong 

tôi ý nghĩa mà Phong Trào muốn dẫn tôi vào chiều sâu 

của ðức Ái mà thánh Phaolô ñã khẳng ñịnh là cao trọng 

nhất trong ba nhân ñức ñối thần. 

Bên cạnh những ñóa hồng trắng rạng rỡ, những cành 

lay-sơn trắng mịn mà, những bông ñại ñóa trắng thanh 

nhẹ, và một loài hoa trắng nhỏ li ti tôi không hề biết tên. 

Tất cả làm nên một tổng thể hài hoà, thuần một màu 

trắng trinh trong, thanh nhẹ, ñơn sơ. Từ vẻ ñẹp nhẹ 

nhàng ñơn thanh ñó, có khóa sinh Khóa 26 mà tôi hân 

hạnh ñược làm trợ tá, ñã tìm thấy ý nghĩa của màu hoa 

mà anh gọi ñó là sắc ñẹp Khiêm Nhường. Suy tư của 

anh ñã khơi dậy trong tôi, ñã tạo cho tôi cơ hội tìm hiểu 

thêm về tiến trình và ñiều kiện kiến tạo ðức Ái, xây 

dựng yêu thương mà môi trường hiện thực những ngày 

này là anh chị em quanh tôi.  

Nhìn bình hoa Trắng ñơn thanh trước mắt, tôi không 

thấy có cọ sát bon chen, nhưng tất cả trong chức năng 

bổ túc cho nhau làm nên vẻ ñẹp hài hoà. Tất cả luôn 

TƯƠI TẮN, người ta ñã từng nói: 

Hãy ñể cho hoa cười. Quả vậy, tôi chỉ thấy hoa tươi tắn, 

rạng ñẹp, trong nụ cười ñơn thành nhẹ nhàng. Tất cả là 

hoa thật mà không hề có giả tạo, nên làm gì có “Nụ 

cười ngọai giao giả tạo” từ hoa? 

Nhưng tập thể con người phức tạp hơn loài hoa, người 

ta ñã từng nói “bá nhân bá tánh”. Tạo nên ñược một 

bình hoa thế nhân ñơn thanh nhẹ nhàng như hoa ñang 

MÀU HOA MÀU HOA MÀU HOA MÀU HOA ðððð				CCCC    ÁÁÁÁIIII    
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THÔNG BÁO C�A BAN BÁO CHÍ 
Xin quí anh ch0 tiSp t5c gQi bài viSt ñóng góp ñSn ban báo 
chí * ñ0a chU 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 

NWi dung bài viSt thiSt thYc hơn hSt chính là nhZng suy t�, 
c[m nghi9m, ch\ng t] c=a ngày th\ t� mà quí anh ch0 
mu^n hay cKn chia s_ cho nhau. 

Một Thiên Chúa VÌ YÊU THƯƠNG - CHO YÊU 

THƯƠNG ñã yếu ñuối-nhỏ bé. Một ðức Kitô trong 

Tình Yêu Thánh Thể ñã quá ñủ cho tôi chiêm ngắm sự 

Yếu ðuối-Nhỏ Bé của Ngài: 

 * Tôi ñến với Ngài với hiện trạng nào, với tâm tình nào 

Chúa cũng vẫn mở rộng vòng tay ñón tiếp. 

 * Bị bỏ quên, Chúa vẫn kiên nhẫn yêu thương. 

 * Tôi bất tín, Chúa vẫn một lòng tín trung-vẫn yêu 

thương ñầy ñặn. 

 * Tôi vô ơn, chẳng hề ñáp trả, Chúa vẫn rộng lượng 

ôm tôi vào lòng. 

 * Chẳng những cúi xuống, nhưng Chúa ñồng hóa với 

tôi, trong thân phận cát bụi nhỏ bé của tôi. Còn gì mà 

Chúa không làm ñể thể hiện Tình Ngài Yêu tôi? 

Nhưng ñể thể hiện ðỨC ÁI – ñể yêu thương anh chị 

em tôi, tôi chẳng giống Ngài! 

 * Tôi rất “hà tiện” giảm bớt “Tầm Vóc” của tôi trước 

anh chị em! 

 * Tôi hiểu sâu, biết rộng ? Sao có thể chấp nhận 

những thiếu thốn vụng về của anh chị em?  

 * Tôi “trưởng thành” hơn ! Anh em chị em là những 

người còn ñang tập tễnh, thiếu sót ?!... 

 

“Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa hơn - và biết mình 

con hơn” ( Thánh Y-Nhã ) 

Chỉ có ân sủng của Chúa mới mở mắt tâm hồn con 

rộng ra, ñể con nhìn thấy rõ ñược hương sắc lạc lõng 

nơi con ñã và ñang làm mất vẻ ñẹp tinh tuyền, ñơn 

thành, khiêm hạ của MÀU HOA ðỨC ÁI. 

Nó cũng là cung nhạc lạc phách phá vỡ âm hưởng 

thánh thót ngọt ngào của BẢN TÌNH CA ðỨC ÁI !  

Còn dấu chỉ nào “ðể tha nhân nhận biết con là môn ñệ 

của Thầy” ?!  

“Lạy Chúa! con ñường nào Chúa ñã ñi qua, 

 Con ñường nào Ngài ra pháp trường, 

 mão gai nào hằn sâu trên trán, 

 Lạy Chúa ! Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, 

 ðau thương nào phủ kín tâm tư, 

 ð��ng Tình ñó Ngài dành cho con! ” (Lm. Văn Chi) 

Tất cả cho con, cho yêu thương, tất cả là hương sắc 

yêu thương, tất cả là bản Tình Ca bất tận của ðấng là 

Tình Yêu. Vâng, còn con, con ñã làm gì ñể Yêu 

Thương những chi thể của Chúa?  

Nhớ về Khóa 25-26 

 Duy Bình ■ 

THÔNG BÁO 
NH4N B5N TIN CURSILLO QUA TH< ðI=N T> 

Phong trào Cursillo ngành Vi9t Nam t#i châu Âu sau 26 
khóa ñã ñ��c gKn 1000 cursillistas. 

Vi9c in bn và gQi b[n tin giby hàng tháng ngày càng tr* nên 
ph\c t#p, chi phí ngày càng cao. Vì vcy, ban báo chí ñã 
ñ��c ban ñi�u hành phong trào cho xúc tiSn vi9c gQi b[n tin 
qua ñ�"ng internet bfng th� ñi9n tQ. 

gn b[n ñi9n tQ hoàn toàn không khác vMi bn b[n giby, có 
thh xem trYc tiSp trên máy ñi9n toán hoic in ra giby ñh ñ+c. 

Tuy nhiên không ph[i ai cjng sQ d5ng Internet, chU nhZng 
anh ch0 em nào tl rõ ý mu^n bfng cách gQi th� ñi9n tQ ñSn 
anh Mai Xuân Thu ( mxthu@free.fr ). T] ñó v� sau, mqi 
tháng b[n tin sr ñ��c chuyhn ñSn anh ch0 em qua hWp th� 
ñi9n tQ và anh ch0 em ñó sr không còn nhcn ñ��c b[n tin 
giby. 

Chú ý : Ch� riêng ban th� ký do anh Mai Xuân Thu ñ�m 
trách có th� gi  các ñ!a ch� h"p th� c$a các cursillis-
tas ñ� g(i các thông báo ñ*c bi+t c,ng nh� b�n tin 
hàng tháng. 

Mong anh ch! em chuy�n thông báo này ñ1n nh ng 
cursillista ít có d!p ñ3c b�n tin. 
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Chúa tôi như bị cuốn hút vào ánh mắt từ bi của 
Ngài. Trong suốt Thánh lễ có nhiều lúc tôi xao 
lãng, không tập trung, nhưng khi ngước nhìn 
lên Thánh nhan Chúa tôi lại bắt gặp cặp mắt ấy 
như không rời tôi 1 giây phút nào, cũng như 
chưa từng rời xa tôi trong cuộc sống này, và thật 
bàng hoàng biết bao khi tôi nhận được thông 
điệp trong trái tim nhỏ bé được đặt trên bàn ăn 
trong khung cảnh bữa tiệc ly mà Chúa đã gởi 
đến cho tôi trong khóa này "Cha đã hy sinh mọi 
sự để dành lại tình yêu của con". Hơn lúc nào 
hết, tôi xúc động cảm nhận sự hy sinh đó 1 cách 
thật sâu sắc qua những gì Chúa đã ban cho tôi. 
Hai vế trong thông điệp thật quá chênh lệnh, 1 
bên là tình yêu vô biên của Chúa để đánh đổi lại 
1 tình yêu quá nhỏ bé của tôi, 1 sự đánh đổi 
không cân xứng chút nào, nhưng Chúa đã sẵn 
sàng hy sinh vì TÌNH YÊU. 

Tôi sống ngày thứ tư với 1 niềm tin mạnh mẽ 
hơn, mỗi ngày tôi đã tìm đến lời Chúa trong Tin 
mừng, và dần với thời gian lời Chúa đã cảm 
hóa, trái tim tôi không còn chai đá nữa. Tôi thấy 
cuộc sống có ý nghĩa hơn, nhìn đâu cũng thấy có 
sự hiện diện của Ngài. Tuy nhiên khi nhớ lại lời 
chị khóa trưởng kể 1 câu chuyện vui về lòng 
nhiệt thành của các Cursillistas mới, đôi khi nó 
đến rất vũ bão nhưng ra đi cũng chớp nhoáng 
không kém, làm tôi không khỏi liên tưởng đến 
mình, lo âu những thử thách sẽ sói mòn niềm tin 
và làm nhạt phai tình yêu ấy, nhưng Chúa đã 
cho tôi biết 1 phương cách để nuôi dưỡng tình 
yêu với Ngài, đó là sự cầu nguyện và phó thác, 
trong cầu nguyện tôi cảm thấy thật gần gũi và 
chia sẻ được mọi sự với Ngài, trong phó thác tôi 
chấp nhận những thử thách 1 cách dễ dàng hơn. 

Lạy Cha, con tin rằng khi Cha đã hy sinh mọi sự để 
dành lại tình yêu của con thì chắc Cha sẽ không để nó 
ra đi 1 lần nữa! Xin hãy giữ gìn và bảo vệ tâm hồn 
yếu đuối này của con. 

Anna Trần thị Phúc t 

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT 

 
Đã bao lần tôi định lên chia sẻ với mọi người 
cảm nhận của tôi trong khóa Cursillo 3 ngày, 
nhưng vì nhút nhát tôi đã không thực hiện 
được, khi chỉ riêng một mình tôi với Chúa 
thì mọi việc thật dễ dàng, tôi có thể tâm sự 
với Ngài mọi điều cũng như nói lên lời cảm 
tạ Ngài đã dẫn dắt tôi từng bước tới khóa 25 
Cursillo này. 

Trong 3 ngày đó đã có những cảm xúc thật 
mạnh mẽ đến với tôi, những cảm xúc đó 
được bộc lộ bằng những giọt nước mắt, 
nhưng không phải là những giọt nước mắt 
đau khổ hay buổn tủi mà là những giọt nước 
mắt SÁM HỐI và nhất là rất nhiều những 
giọt nước mắt HẠNH PHÚC. 

SÁM HỐI về những tội lỗi tôi đã phạm, về 
quãng thời gian tôi sống xa rời Chúa mà đã 
bao lần Chúa kêu gọi tôi trở về nhưng tôi 
như kẻ điếc không nghe, đến nỗi có lần 
Chúa muốn tôi nhìn thấy cái chết trước mắt 
trong 1 tai nạn xe hơi khủng khiếp, chiếc xe 
tôi đang lái bị 1 chiếc camionnette đụng từ 
phía sau, hất xe tôi lăn 3 vòng trên xa lộ, lết 
trên mặt đường rồi dừng lại với 4 bánh xe 
chổng ngược lên trời để rồi Chúa hiện diện 
và làm phép lạ cho tôi chẳng mảy may hề 
hấn gì, thế mà con mắt tâm linh của tôi vẫn 
như mù loà không nhìn thấy sự đánh động 
của Ngài... cho tới ngày đứa con duy nhất 
của tôi khôn lớn, muốn xa rời sự chăm sóc 
của tôi, để lại cho tôi cả một khoảng trời hụt 
hẫng và cô đơn... và thế là tôi tìm đến với 
Chúa. Trên con đường trở về, Chúa đã gởi 
những người bạn đến để giới thiệu tôi vào 
khóa Cursillo 25 này. 

HẠNH PHÚC vì ngay trong Thánh lễ đầu 
tiên của khóa, khi chiêm ngắm Thánh tâm 
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SỰ TÌNH CỜ 
   Tôi yêu thích sự tình cờ, nhưng là sự tình 
cờ… bất chợt đến trong niềm vui. Thuở ấu thơ, 
sự tình cờ thường đến trong tiếng cười vô tư, 
rộn rã, nhưng đẹp nhất, vẫn là vào tuổi thanh 
xuân, khi điều không dám mơ lại đến, sẽ là 
"nỗi vui tưởng chừng bất tận", và điều mơ ước 
xảy ra, sẽ là "giấc mơ trở thành hiện thực". 

   Cũng bởi sự tình cờ... bất chợt đến trong 
niềm vui ấy, tôi đã đến nơi này, để cùng mọi 
người NỚI vòng thêm lớn, nếu là NỐI, thì 
cũng có thể chỉ là đơn thuần nối lại vòng 
dây đứt quãng, để nới vòng tay, chúng ta cần 
có thêm những chuỗi người để nới vòng thêm 
lớn. Suy nghĩ phức tạp? Thích chơi chữ? chắc 
chắn là không! vì vốn liếng chẳng có là bao. 
Nhưng tại sao khi người ta nói chữ nầy có thể 
làm tôi đau lòng muốn khóc, ngược lại nói chữ 
kia, sẽ làm tim tôi rộn rã niềm vui. Phải chăng 
là do cá tính? đã là cá tính thì lối suy nghĩ nầy 
xem chừng cũng là cá biệt. Tôi yêu thích sự 
giản dị đơn sơ, chỉ tội suy nghĩ của mình 
thường bị xoáy vòng bởi... cá tính. 

   Dẩu sao, tôi cũng muốn cùng các anh chị chia 
sẻ những suy tư, cảm nhận, để tạo sự hăng say, 
phấn khởi trong những lúc thi hành "sự vụ 
lệnh". Đối diện với cuộc chiến luôn giao động 
của tâm linh, khí cụ đóng góp của tôi, chỉ có 
thể là những lá thư tình mộc mac, vì tim tôi 
thật sự nhỏ bé, đôi khi muốn nói lại chẳng 
thành lời, hay vì chẳng đủ lời, nên không thể 

gom đầy tiếng nói, chỉ mong sao nguồn cảm 
hứng của mình không cạn giòng, để tôi được 
phúc đáp tình mà không vay mượn, vì nợ tình 
phải trả thế nào mới gọi là dứt. Tình thư hôm 
nay, ước mong sẽ như "cánh hoa rừng" trao 
tặng mỗi người chiến sĩ (điều tôi đả từng làm 
vào những năm đầu của thập niên 70 khi 
chiến trường miền Nam sôi động). 

   Nhưng bây giờ, đã không còn đi trong ánh 
sáng rực rỡ của những ngày đẹp nhất nữa, 
nên sự tình cờ… bất chợt đến trong niềm vui, 
cũng không còn là mấy. Trong ánh nắng ngả 
nghiêng của thế giới quá nhiều biến động 
hôm nay, dù tâm tư có bình thản, tôi cũng đã 
bao lần âm thầm khấn nguyện, về 1 biến cố 
nào đó, xảy đến cho nhân loại, cho Giáo-Hội, 
cho Quê-hương, đôi khi cho 1 người quen 
biết, mắc phải chứng bệnh trường kỳ, bất trị. 
Và nếu "điều bất ngờ" có thể xảy ra, sẽ không 
còn là sự tình cờ nữa, mà hoàn toàn bởi Thánh 
ý Thiên Chúa, vì điều tôi khấn nguyện lúc bấy 
giờ chỉ có thể là... Phép nhiệm mầu. 

E.N. k23 t■ 


