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SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

Tr��ng Hu�n Luy �n :  

Chúa nhật 08/05/2011  
14g30—16g30 

Ultreya : 

Chúa nhật 15/05/2011 
14g30—18g30 

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

ðời người buồn vui lẫn lộn. có khi buồn nhiều hơn vui, có người vui nhiều 
buồn ít. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, số ñông hay than thân trách phận, hay 
phàn nàn ñời có ñược mấy lúc vui ? Mà lại càng ít khi ñược vui trọn vẹn. 
ðây không phải là một bài biên khảo về cái VUI vốn là một trong thất tình. 
Nhưng nôm na mà nói thì người ta vui khi ñược mãn nguyện. Người tử tội 
vui khi ñược xá tội chết, tù nhân vui khi ñược trả tự do… Vui vì tìm lại ñược 
người thân, vui vì kiếm ra của ñã mất. Vui vì lấy ñược vợ hiền, vui vì sinh 
con kháu khỉnh. Vui vì ñỗ ñạt khoa cử, vui vì trúng số loto… Biết bao cái vui 
trong ñời. ðến ñỗi người ta thêm vào chữ vui một trợ từ ñể mô tả cái mức 
ñộ hay cái nguyên do của từng niềm vui. Nào là vui sướng, vui vẻ, vui thích, 
vui tươi, vui nhộn, vui cười, vui tai, vui miệng, vui chân, vui tay, vui sống… 
Làm người trên ñời, thì ai cũng ñã từng có lúc hưởng ñược những niềm vui 
này.  

Là người Công Giáo, chúng ta thường ñược Giáo Hội dạy cho chúng ta về một 
niềm vui khác, « Niềm Vui Kitô giáo ». Có gì khác biệt giữa niềm vui bình thường 
của mọi con người trên Trái ðất với niềm vui Kitô Giáo mà chỉ những ai mang dấu 
ấn Thánh Tẩy mới có ñược ? Nếu chúng ta vận ñộng trí óc ñể suy ngẫm về những 
niềm vui bình thường thì chúng ta có thể ñã thấy ñược hai ñặc tính của niềm vui 
thế tục : 1) người ta cảm thấy vui vì bản thân người ta ñược thỏa mãn, về tinh thần 
hay vật chất ; 2) vì ước vọng của con người bị giới hạn bởi thời gian nên niềm vui 
khi mãn nguyện cũng ngắn ngủi, không trọn vẹn, không tràn ñầy.  

Niềm Vui Kitô giáo là niềm vui ñã do bí tích Thánh Tẩy mang ñến cho người tín 
hữu, giải thoát khỏi án tử hình vì tội lỗi tổ tông và ban xuống cho ta ngôi vị cao quý 
là con Thiên Chúa. ðây chính là Niềm Vui ðức Kitô khi chấp nhận thân xác loài 
người ñể sống giữa chúng ta ñã ban truyền cho những ai tin Ngài. Niềm Vui này 
không vị kỷ, không chỉ thỏa mãn sự chờ ñợi của riêng mình ; mà là niềm vui của 
Tin, Cậy, Mến, là niềm vui hiến thân phục vụ tha nhân. ðức Gioan-Phaolô ðệ Nhị 
ñã dạy : « Có một ñặc ñiểm không có gì so sánh ñược của Niềm Vui Kitô giáo là 
niềm vui này có thể cộng sinh với ñau khổ bởi vì Niềm Vui này ñặt nền tảng trên 
Tình Yêu… Chính vì vậy mà người ta ñã thấy Niềm Vui của các thánh tử ñạo trong 
nhục hình, thử thách… » Niềm Vui Kitô giáo là Niềm Vui ñến từ Thiên Chúa : 
« Trước Nhan Thánh, ôi vui sướng tràn trề ; ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề 
vơi !» (Tv 16, 11).  Vì thế, Niềm Vui này tràn ngập tâm hồn người tín hữu và kéo 
dài vô cùng vô tận. Giáo Hội dạy chúng ta phải nuôi dưỡng Niềm Vui Kitô giáo 
bằng kinh nguyện và bác ái. 

Bước vào Tuần Thánh với cao ñiểm là cái chết của ðức Kitô trên Thập Giá ñể cứu 
chuộc nhân loại và sự Sống Lại vinh hiển của Ngài, chúng ta thấy rõ, song song 
với cuộc khổ nạn ñau buồn của Chúa Cứu Thế, nhiều Niềm Vui Chúa ban cho 
chúng ta : Niềm Vui ñược ðức Kitô ở với chúng ta cho ñến ngày tận thế khi Ngài 
lập bí tích Thánh Thể, Niềm Vui ñược Ngài ban cho chúng ta ðức Maria Mẹ Thánh 
Ngài làm Mẹ chúng ta, Niềm Vui Phục Sinh như một lời hứa sẽ có ngày chúng ta 
sống lại. Trở về hiện tại, chúng ta vô cùng hân hoan ñón mừng ngày tấn phong 
Chân Phước ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô ðệ Nhị mà ai trong chúng ta cũng 
mang lòng kính yếu. Tháng Hoa cũng gần kề, chúng ta kính mừng ðức Mẹ Maria 
là Mẹ chúng ta. 
Niềm Vui Kitô giáo là vô ñịch. Niềm Vui Kitô giáo mang lại sự sống. Niềm Vui Kitô 
giáo không bao giờ phai nhạt, cũng không bao giờ cạn khô. Nhân Mùa Phục Sinh, 
xin kính chúc ðức Ông, Quý Cha, Quý Thày và toàn thể Quý Anh Chị Cursillistas 
Niềm Vui Kitô giáo. 

Văn Phòng ðiều Hành 
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TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 

ViŒt Nam - Âu Châu 

Nội Dung 
 

• Lá Thư Phong Trào 1 

• Năm Gia ðình và Giới Trẻ 2 
(Lê ðình Thông) 

• Tam ðiểm 3 
(lm. Giuse Mai ðức Vinh) 

• ðổi mùa 5 
(Duy Bình) 

• Sin hoạt Hậu Cursillo 6 
(hậu cursillo ) 

• Về Quê 7 
(Duy Bình) 

• Ánh sáng Lời Chúa 8 
(Dom Trần Quốc Doanh) 

• Cộng ñoàn Phục Sinh 9 

• Sống mùa Chay trong niềm vui 11 
(Anna TTP) 
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NĂM GIA ðÌNH VÀ GIỚI TRẺ : 

NHIỆM VỤ GIÁO DỤC CỦA GIA ðÌNH 

Cuối thập niên 70 xã hội còn chú trọng ñến quyền của 
người cha. Ngày nay, cha mẹ có quyền hạn ngang 
nhau. Theo nhà giáo dục Daniel Marcelli, quyền của 
người cha khîong chỉ là cấm ñoán con cái (l’autorité pa-
ternelle ne consiste pas simplement à interdire). Từ ngữ 
này ngoài việc cấm ñoán còn cho phép con khám phá ra 
thế giới chung quanh. Theo nhà tâm lý Serge Hefez, 
ngày nay quyền của người cha còn là các liên hệ tình 
cảm. 

Trong thực tế, người mẹ thường dành nhiều thì giờ cho 
con hơn là người cha. Sau một ngày làm việc ở sở, về 
ñến nhà, người mẹ còn lo nấu cơm, rồi dạy dỗ con cái. 
Ngoài ra, người mẹ còn ủi an, vỗ về con. Nhà phân tâm 
mệnh danh là ‘‘sé-ducation’’ (giáo dục bằng cách thu 
phục tình cảm), trong khi người cha là giáo dục con (é-
ducation) giữ uy quyền khoảng cách. Một số người mẹ 
làm cả hai nhiệm vụ, vừa yêu thương, lại vừa cứng rắn. 

Trong mỗi gia ñình thường bàn luận phân chia quyền 
hạn : ai ñi ñón con ? ai lo cho con ?  ai quở phạt con ? ai 
kiểm tra bài vở và kết quả học tập ? ai nhắc nhở con cái 
phải về ñúng giờ ? ðiều này chứng tỏ quyến của các 
bậc làm cha làm mẹ nhiều khi rất tế nhị, ñòi hỏi phải có 
trao ñổi, ñối thoại 

Con cái cần ñược hướng dẫn. Những hạn chế giúp con 
cái sau này biết từ bỏ sở thích riêng tư. Cha mẹ cần 
quan niệm tình yêu thương ñi ñôi với uy quyền (amour 
et autorité sont compatibles). Chính vì yêu con mà ñôi 
khi cha mẹ cấm ñoán giúp con nên người. 

Trong việc dạy dỗ con cái, cần nhất là phải có sự ñối 
thoại. Nếu chỉ cấm ñoán mà không cắt nghĩa, sự khắt 
khe trở thành vô tác dụng. Sau khi giải thích, nhiều khi 
con cái tự lựa chọn. Ngoài ra, cha mẹ cần làm gương 
cho con cái noi theo. Cha mẹ nên cho con cái ñược 
ñược tự do hành ñộng, ñiều mà nhà tâm lý Françoise 
Dolto gọi là chấp nhận rủi ro (prise de risque). Nhiều khi 
thất bại là mẹ thành công (l’échec a également des ver-
tus éducatives). 

Tháng năm là tháng hoa. ðây là dịp ñể Bản Tin nói về 
vai trò giáo dục của người mẹ. 

Paris, kỳ nghỉ lễ Phục sinh 2011 

Lê ðình Thông ■ 

Theo Hiến chương quyền của gia ñình do Tòa thánh 
ban hành năm 1983, gia ñình tạo thành cộng ñoàn tình 
yêu và liên ñới, dạy dỗ và truyền lại những giá trị văn 
hóa, ñạo ñức, tôn giáo cần thiết cho sự phát triển nhân 
cách con cái. Khi làm nhiệm vụ giáo dục, gia ñình là 
trường học ñầu tiên truyền dạy những ñức tính cần thiết 
mà xã hội nào cũng cần. Gia ñình rèn luyện con cái lớn 
lên trong tự do và trách nhiệm vốn là ñiều kiện tiên 
quyết ñể chu toàn mọi nhiệm vụ ngoài xã hội. Giáo dục 
gia ñình giúp con cái dễ dàng ñối thoại với tha  nhân. 

Công ñồng Vaticanô cho rằng gia ñình có vai trò không 
thể thay thế ñược trong việc giáo dục con cái. Cha mẹ 
dạy con những ñiều thiết yếu, gắn liền với việc truyền 
sinh. Cha mẹ có bổn phận dạy dỗ con về giáo lý, uốn 
nắn tâm hồn con cái. Các bậc làm cha mẹ không ñược 
sao lãng nhiệm vụ này. 

Cha mẹ là nhà giáo dục ñầu tiên. Cha mẹ cùng giáo xứ 
hoàn thành nhiệm vụ cao quý này. Cha mẹ có quyền 
chọn các phương cách thích hợp ñể lo tròn nhiệm vụ 
giáo dục.  Mặt khác cha mẹ cộng tác với các ñịnh chế 
giáo dục.  

Gia ñình có trách nhiệm mang lại giáo dục toàn diện 
nhằm uốn nắn con cái. Muốn làm tròn nhiệm vụ này, 
con cái cần ñược hướng dẫn ñể ñối thoại, gặp gỡ nhau 
trong tình tương thân tương ái và ñức tính công bằng. 
Trong việc giáo dục con cái, vai trò của người cha và 
người mẹ ñều quan trọng như nhau. Cả hai dạy dỗ con 
vừa dịu dàng, lại vừa cương quyết. 

Cha mẹ còn có trách nhiệm giáo dục sinh lý nhằm phát 
triển quân bình, giúp con cái học hỏi ý nghĩa của sinh lý, 
biết quý trọng những giá trị nhân bản và ñạo ñức. ‘‘Vì 
mối liên hệ chắt chẽ nối liền chiều kích sinh lý của con 
người với những giá trị ñạo ñức,  giúp con cái hiểu biết 
những quy tắc nhằm bảo ñảm sự phát triển nhân cách 
trong vần ñề sinh lý’’ ðức Gioan-Phaolô II, Tông huấn 
Familiaris consortio, 128). 

Lòng thương yêu còn ñược biểu lộ qua sự quan tâm 
ñến ông bà. Họ là gương mẫu về sự liên hệ giữa các 
thế hệ. Ông bà nội ngoại không những làm chứng cho 
các giá trị tinh thần. Tuổi già mang lại hoa trái như 
Thánh vịnh 92,15. Các vị cao niên ñem lại bài học về 
trường ñời giúp con cháu lớn khôn. Ta cần chăm sóc 
ông bà bệnh hoạn, ñau yếu với lòng yêu thương.  
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15. Bí mật hay kín ñáo? 

• Chỉ có m ột bí m ật 

Cửa ñền thờ ñóng kín. Phải ñược khải ñạo ñể biết rõ 
các nghi lễ, nghi thức và các biểu tượng. Thật huyền bí! 
Nhưng bí mật không nằm ở ñó. Người ta thường ghép 
từ 'ñược khải ñạo' (initié) với từ 'chỉ về một người ñược 
hưởng 'nguồn tin' hay 'ân huệ' riêng không dành cho mọi 
người'. Khải ñạo trong Tam ðiểm không có nghĩa ñó, bởi 
vì nó chỉ liên quan ñến những người nào xin ñược khải 
ñạo thôi. Tam ñiểm luôn mở rộng cửa ñón tiếp mọi 
người. Tam ñiểm không có bí mật nào khác, ngoài hạnh 
phúc cảm nghiệm ñược khi làm việc chung trong tình 
huynh ñệ. 

• Kín ñáo. 

Trong các nước Anglo-saxons, Tam ðiểm không bao 
giờ bị thù nghịch: Các hội viên Tam ðiểm ñược mọi 
người biết ñến là các thành viên của Rotary và của Lions 
Club. Nhưng trong một số nước, ñặc biệt tại Pháp, các 
hội viên Tam ðiểm không tự nhiên bộc phát phẩm tính 
của mình, ñiều này cần ñược hiểu và quy chiếu vào lịch 
sử. Nhiều cuộc bách hại ñã và còn có thể xẩy ñến cho 
Tam ðiểm, cứ nhìn vào các nước ðông Âu trong mấy 
thập niên qua là ñủ rõ. Vì thế cần phải có sự kín ñáo. 
Những lý do khác ñòi hỏi sự kín ñáo: Ý muốn bảo trì một 
ñời sống riêng tư, sự khó khăn trong việc giải thích mọi 
vận ñộng, thái ñộ lãnh ñạm và không thông cảm của môi 
trường chung quanh… ðàng khác, các hội viên Tam 
ðiểm phải ñược tự do hoàn toàn khi bày tỏ phẩm tính 
của mình cho người nào họ muốn. Ngược lại, họ không 
có quyền bộc lộ phẩm tính của một anh hay một chị Tam 
ðiểm cho một người phàm tục (người chưa ñược khải 
ñạo). 

• ðảo cất gi ấu kho tàng. 

Không có bí mật Tam ðiểm theo ý nghĩa thường gặp 
khi ñọc tiểu thuyết hay xem phim mạo hiểm. Không có 
công thức phù thuỷ ñể mở cửa sắt vào kho tàng, cho dù 
theo ý nghĩa tượng trưng, bởi vì Tam ðiểm chủ trương 
phải khám phá nguồn phong phú nội tâm và ñề nghị phải 
xử dụng các dụng cụ làm việc. Như vậy, nếu những ñiều 
ñó ai cũng biết, từ cái băng vải bịt mắt hội viên tập sự 
cho ñến việc khải ñạo của một giảng viên, thì còn ñâu là 
'cũi giấu kho tàng'? ñâu là chỗ 'ñiểm kim thạch' (pierre 
philosophale)?. 

• Bí mật. 

… Hôm nay tôi gửi ñến quý anh chị bài dài về 'Tam ðiểm' hay 'Bè Nhiệm'. Chắc chắn là có nhiều thiếu sót, 
nhưng tôi hy vọng góp giúp phần nào vào vốn kiến thức của quý anh chị, nhất là cùng với quý anh chị nắm bắt ñược, 
ít ra những ñường nét chính yếu của một tổ chức to lớn có liên hệ nhiều ñến ñời sống ñức tin của chúng ta, cũng 
như có nhiều ảnh hưởng ñến ñời sống văn hóa, kinh tế và chính trị của thế giới. Khi biết 'Tam ðiểm là cái gì', chúng 
ta sẽ 'biết ứng xử thế nào ñối với Tam ðiểm' ñể bảo toàn ñức tin của mình và của người khác, nghĩa là ñể vững 
mạnh sống ñức tin và nhiệt tình truyền bá ñức tin. ðó là chủ ñích của bài viết này - Lm Mai ð�c Vinh  

TAM ĐIỂM hay BÈ NHIỆM  (tiếp theo) 

Sự giàu có ñích thực của Tam ðiểm thì không thể 
chuyển thông cho người phàm, giống như hương vị 
của bánh ngọt chocola cho người không bao giờ ăn 
bánh ñó. Vậy bí mật của Tam ðiểm nằm trong việc 
nhẫn nại theo ñuổi và chuyên cần hoàn tất công việc 
giữa anh chị em với nhau. Vì thế ngần nào có thể, họ 
phải biết nhau hơn biết người khác. Khi tuân giữ sách 
nghi thức, khi tham dự vào sinh hoạt của ñơn vị, khi 
tranh luận về những vấn ñề tập thể hay cá nhân, khi 
tham dự bữa cơm chung, khi ñón tiếp các hội viên mới, 
khi huấn luyện họ, khi trao tặng những lợi nhuận của 
việc họ làm, các hội viên Tam ðiểm sống qua một kinh 
nghiệm nhân bản, nhiệt tình, huynh ñệ và thiêng liêng. 

• Giá tr ị của việc kh ải ñạo. 

Việc khải ñạo tạo nên sự liên kết trọn vẹn cho một 
nhóm người ñã cùng sống những thời khắc cao ñộ, ñã 
cùng có những quyết tuyển, ñang khám phá và làm chủ 
dần dần mọi thi vị và uy lực ñược gợi lên từ những 
ngôn từ của các biểu trưng. Theo nghĩa này, việc khải 
ñạo không tóm gọn vào các nghi lễ nhưng bao trùm 
toàn diện ñời sống của thành viên Tam ðiểm. 

• Yên lặng. 

Là một tổ chức kín ñáo, không có tiếng ồn ào, giận 
dữ của thế giới phàm tục, Tam ðiểm quy tụ những hội 
ñoàn mà người lãnh ñạo dược quần chúng biết ñến và 
không bị ñồng hóa với những ông 'xếp ñội mũ bồ ñài 
che cả mặt chỉ ñể hở hai con mắt' (chefs encagoulés) 
của một vài hội kín nào ñó. Không thể làm việc ở ngoài 
ngưỡng của ñơn vị. Việc làm thường theo hình thức 
những buổi thuyết trình hay buổi tranh luận về các ñề 
tài 'biểu trưng' hay 'triết học' hoặc về các ñề tài xã hội 
và kinh tế (ñạo ñức sinh học, thế tục, thế giới tù ñày, 
giáo phái…). Chỉ những gì nói trong buổi hội của ñơn 
vị, anh chị em Tam ðiểm mới buộc phải giữ bí mật hay 
yên lặng. Phải giữ yên lặng và bí mật, không nguyên về 
tính cách 'tâm phúc riêng tư', mà còn vì một lý do ñơn 
giản: những lời trao ñổi này thuộc về một thời gian và 
không gian hạn ñịnh họ ñã dành cho nhau chứ không 
cho thế giới phàm tục. Trong một số chi viện, các thành 
viên phải giữ yên lặng về lập trường ñối với các vụ việc 
của thế giới. Cũng vì thế, nhiều chi viện không tiếp ñón 
những người phàm vào ñền thờ của họ. 

16. 'Bạn hãy bi ết chính mình b ạn!'.  

• Tìm ki ếm sự thật. 



 

 

4 bản tin cursillo  159 

với quy luật bao dung và huynh ñệ. Như vậy ngôn từ 
biến ñổi 'vật chất' (matière) thành tinh thần. Mỗi phần tử 
của ñơn vị mài dũa các dụng cụ cho thật sắc bén ñể 
ñẽo ñá thô thành ñá nhẵn mà xây dựng ñền thờ nội tâm 
của chính mình, ñồng thời tham gia vào việc xây dựng 
ñền thờ của tập thể nữa. 

17. Thực tế và thánh thiêng . 

Tam diểm là một phong trào tinh thần không 'bà con' 
với một tôn giáo nào cả, bởi vì không có sự hiện diện 
thần minh trong ñền thờ của Tam ðiểm. Tuy nhiên 
trong phạm vi thực hành, các thành viên Tam ðiểm ñều 
biết ñến ý niệm về thánh thiêng (notion de sacré). 

• Cử hành các nghi th ức 

Khi tìm lại ñược ý nghĩa của những chuyện thần 
thoại thời danh của nhân loại (trong Thánh Kinh, thần 
thoại hy lạp-latin…), nghi thức của Tam ðiểm giáp gần 
với nhiều nghi thức của các tôn giáo lớn. Mọi nghi thức 
ñều xem ra cổ lỗ và buồn cười ñối với người không 
thực hành nghi thức hay ñối với người thực hành mà 
không hiểu biết. Nhưng ñó lại là bổn phận ñầu tiên của 
người Tam ðiểm phải thấm nhuần ñể trong mọi lúc, các 
cử chỉ và lời nói của họ có ý nghĩa. Sách nghi thức quy 
hoạch việc trần thiết và các biểu tượng, xếp ñặt các 
nghi lễ, thiết lập các quy luật cho từng người và những 
tương quan của tập thể. Sách nghi thức cống hiến cho 
buổi hội họp (tenue) của Tam ðiểm tính cách thánh 
thiêng. Từ 'thánh thiêng' thường có trong các tôn giáo. 
Tam ñiểm không phải là một tôn giáo, vì nó không chủ 
trương có mạc khải thần linh, cho dù có trường hợp 
Tam ðiểm ñòi hỏi lòng tin tưởng (như trong Tam ðiểm 
chính thống, trung thành với quy luật của hiến chương 
(landmarks)). Tam ñiểm cũng không phải là tổ chức 
thay thế tôn giáo bởi vì nó ñể cho mỗi hội viên tự do 
ñến với Tam ðiểm mà vẫn giữ những niềm tin tưởng 
riêng tư của họ. 

• Phàm t ục và thánh thiêng 

ðối với người Tam ðiểm, phàm tục (phàm nhân) là 
người không chịu khải ñạo, còn ñối với tôn giáo, phàm 
tục nghịch lại với tính cách thánh thiêng. Theo nghĩa 
này thì ñền thờ của Tam ðiểm là nơi phàm tục, chỉ nghi 
thức và sự hiện diện của các phần tử của ñơn vị mới 
làm cho ñền thờ có tính cách thánh thiêng. Nghi thức và 
việc áp dụng nghi thức biến ñổi thế giới bên ngoài 
thành thế giới bên trong, hòa ñồng một cộng ñoàn hỗn 
tạp (hétéroclite) ñàn ông hay ñàn bà thành một cộng 
ñoàn hiệp nhất huynh ñệ. Vậy sự thánh thiêng không 
chỉ thuộc về việc phụng tự hay về một tôn giáo hoặc 
một thần linh, nhưng nó cũng có thể thuộc về một 
phong trào tinh thần, tự do ñối với mọi ràng buộc tín 
ñiều và chủ trương sự thánh thiêng như một khía cạnh 
nâng cao tinh thần hay linh hồn ñối với ai xác tín như 
vậy. 

'Bạn hãy biết mình bạn!' Châm ngôn nổi tiếng này 
của triết gia Hy Lạp Platon (427-347) trước kỷ nguyên, 
rất gần gũi với ñường ñi nước bước của quý anh chị 
Tam ðiểm, thường ñược viết trên tường của các cơ sở 
Tam ðiểm. Như Platon ñã cắt nghĩa, khi nỗ lực ñể biết 
mình rõ hơn, người ta có thể ñắc thủ thêm sự khôn 
ngoan cần thiết ñể am tường thế giới bao quanh mình. 
Triết lý (tiếng hy lạp có nghĩa là 'yêu chuộng sự khôn 
ngoan'), ñạo ñức không nhằm tìm kiếm ñiều gì khác. 
Khai triển thân xác và tinh thần của chúng ta, chính là 
ñể trân trọng bản thân mình và người khác hơn, chính 
là không ngừng tìm kiếm một sự thật vượt tầm tay, bởi 
vì theo lời cắt nghĩa của Jacques Brel (1929-1978), 'sự 
thật này là một ngôi sao không thể với tới'. ðó là những 
nguyên tắc chính yếu trong công trình tìm kiếm của 
Tam ðiểm, ñược biểu thị qua việc thực hành sách nghi 
thức và ngôn từ biểu trưng. 

• Việc làm c ủa Tam ðiểm. 

Ai muốn ñi vào thế giới Tam ðiểm, phải gảy bỏ 
những thói quen ñã có trong thế giới ñầy sự rối loạn và 
hấp tấp. Một thế giới mà tương quan của con người, 
dù trong nghề nghiệp, chính trị, nghiệp ñoàn hay bằng 
hữu, ñều bị chi phối bởi những cạnh tranh, ñối ñầu và 
thống trị. Nếu Tam ðiểm 'ñã bỏ các dụng cụ kim khí 
trước cửa ñền thờ', thì không phải ñể vào trong một xã 
hội', vì 'tất cả thế giới ñều tốt, tất cả thế giới ñều ñẹp', 
nhưng ñể ñi vào ñền thờ nội tâm. Các anh chị em Tam 
ðiểm phải giữ lấy nhân cách, sự sáng suốt và khả 
năng phi thường của mình, ñể quyết tâm xây dựng xã 
hội. ði lại sinh hoạt thường xuyên trong ñơn vị, hội viên 
Tam ðiểm sẽ nhận ñược nhiều hiệu quả tốt, nếu có so 
sánh với công việc làm của một nhóm người, thì quả 
thật ñó là một phép trị liệu. Nhưng Tam ðiểm không 
phải là một giáo phái giúp thư giãn (secte détentrice) 
bằng 'sự thật cứu rỗi'. Cũng vậy, ñơn vị là khoảng 
không gian của tự do chứ không phải là nơi tẩy não, 
hay là hệ thống chữa bệnh tâm thần. ðơn vị ñem lại 
cho hội viên nhiều ích lợi, nhưng ñơn vị cũng ñòi hỏi 
hội viên ñóng góp rất nhiều.  

• Khiêm t ốn học ngh ề. 

Sau nghi lễ khải ñạo, anh chị em tập sự bắt ñầu con 
ñường sống bằng sự yên lặng. ðó là trường học ñức 
khiêm tốn. Một số nhân vật ñã bị bỏ phiếu loại 
(blackboulés) vì từ chối 'sự yên lặng' này. Bình thường 
thời gian 'thử thách yên lặng' là một năm, nhưng có thể 
kéo dài hơn, nếu hội viên tập sự không chuyên cần. 
Sau thời gian thử thách, hội viên tập sự ñược trình bày 
từ mười ñến mười lăm phút, một bài nhỏ (une planche) 
ñậm mầu sắc biểu tượng hay triết lý. Khi mọi người 
tham dự bỏ phiếu chấp thuận, người tập sự ñược thâu 
nhận vào sổ khải ñạo ñể lên cấp bậc ñồng hành. Rồi 
dần dần tiến lên cấp bậc giảng viên. Người ta bỏ phiếu 
về tư cách của ứng sinh cũng như về khả năng làm 
việc của họ. Nên hiểu rằng anh chị em không hành 
ñộng với tư cách ban 'ban giám khảo' (en jury), nhưng (còn tiếp) 
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ñ��ng, ñ�ng mang g 	y, bao b 
, 
l�ơng th �c, ti n b�c, cũng ñ�ng 
có hai áo… ” ( Lc 9: 3 )  

Hành trình ðI LÊN – PHÁT TRIỂN 
ñòi một cuộc GIÃ TỪ. 

Rõ ràng Chúa muốn tâm hồn tôi hoàn toàn tự do, 
không vương vấn, như thánh Phaolô trải nghiệm : “ Tôi 
sống nhưng không phải là tôi, mà là ðức Kitô sống 
trong tôi ” ( Gal. 2 : 20 ). 

Hành trình ñời tôi phải ñi vào tiến trình phát triển như 
Chúa từng nhắc nhở : Hạt lúa phải mục nát ñi, thì nó 
mới mọc lên và sinh nhiều hoa trái. 

Tôi ghi tiếp những cảm nghiệm này ñã khởi sự từ cuối 
thu. Hôm nay, ngồi viết tiếp vào những ngày của tuần 
thứ ba Mùa Chay Thánh. Những giây phút trầm lắng 
chiêm ngắm dấu chỉ của lời mời gọi từ Thiên Chúa qua 
thiên nhiên. Qua khung kính cửa sổ nơi tôi ñang ngồi 
bên bàn máy vi tính : những cành cây trơ trụi của một 
thời ñông gía tưởng như ñã chết lịm, nay ñang trổ lộc 
dưới nắng ấm của tiết xuân vừa trở lại. 

Những ngày ` Tiệm Sinh ´ của Mùa Chay, thánh Phaolô 
ñã và vẫn hằng mời gọi một cuộc gĩa từ ñể chuẩn bị 
ñón chờ Mùa Xuân Phục Sinh Huy Hoàng. Một tiến 
trình có khác chi lá xanh lìa cành mục nát trở thành 
chất hữu cơ cho cây tràn sức sống, cho cành trổ lá 
ñơm bông giữa nắng ấm khi mùa xuân ñến.  

“Th	t v	y, vì chúng ta ñã nên m�t v�i ð�c Kitô nh � 
ñ��c ch�t nh� Ng��i ñã ch�t, thì chúng 

ta cũng s � nên m�t v�i Ng��i, nh� ñ��c s�ng l �i 
nh� Ng��i. ” ( Rm. 6 : 5 ). 

Không thể có vật vờ, lưỡng lự ! Nhưng là một xác 
quyết, là một tiến trình tất yếu cho những ai muốn theo 
Thầy. Làm gì có chỗ vinh quang nước trời cho tôi, cho 
bạn nếu chỉ ñơn giản nhẹ nhàng xưng tụng “Lạy Cha, 
lạy Cha”. Nước Trời chỉ dành cho những tâm hồn Bé 
Mọn, cái dáng Bé Mọn của Tin Mừng, của những tâm 
hồn thực thi trọn vẹn Thánh Ý Cha trên trời. 

Những ñống lá lìa cành ñã từng mục nát tạo chất hữu 
cơ nuôi cây, 
Những cây ñã chịu cắt tỉa, 
Những thửa ñất có vun xới, chăm sóc… luôn mãi là 
quy trình không thể thiếu cho một mùa ñơm bông kết 
trái, cho một ñổi thay rạng ñẹp, cho một thời gian ðổi 
Mùa : từ tiết ñông giá lạnh, cây trơ cành trụi lá sang 
mùa xuân hoa thắm, lá xanh giữa một trời xuân ngập 
tràn sức sống mới. Và cây mỗi mùa một vươn cao; 
phát triển theo tiến trình ñi lên. 
Hành trình Kitô hữu, lý tưởng chứng tá Tin Mừng tôi 
từng ôm ấp chỉ tới ñích khi tôi can ñảm bước vào lộ 
trình của Thầy như thánh Phaolô qủa quyết : “ N�u 
chúng ta ñã cùng ch �t v�i ð�c Kitô, chúng ta c ũng 
s� cùng s �ng v�i Ng��i ” ( Rm. 6 :8 ) 

Phút cảm nghiệm trong Mùa Chay Thánh 
Duy Bình ■ 

Nắng hè tắt ñã khá lâu. Màu lá chuyển dần 
theo nhịp ñộ thu. Gió se se lạnh, mưa rả 
rích như muốn nhuộm cho lá mau vàng úa. 
ðó ñây phủ ngập lá vàng, những cọng lá 
cuối cùng dù có bịn rịn cũng phải rời cành 
theo từng ñợt gió. 

Không gian quanh tôi hôm nay trầm hẳn xuống. Cây cối 
trơ trụi như những cành khô; nắng thật thưa, mây mù 
che kín cả vùng trời mới ngày nào trong xanh ngập nắng 
ấm của mùa hè; bày chim mới ngày nào ríu rít rộn rã 
khắp ñó ñây, bữa nay cũng vắng cả ! 

Chiều nay, ngồi một mình ngắm cảnh cuối thu, và mùa 
ñông ngắp ngó trước cửa. Sáng sớm ñã có cơn mưa 
tuyết mỏng ñầu mùa.Tôi nhẩm lịch thời gian : Xuân-Hạ-
Thu-ðông. 

Theo trình tự bất biến, mùa ñông gía lạnh ñã ñợi trước 
cửa khi thu ñi; và khi ñông tạm biệt, mùa xuân nắng ấm 
lại tìm về.Những cành như khô héo trơ trụi trước mắt tôi 
hôm nay lại ñua nhau ñâm chồi nảy lộc vào những ngày 
tháng tới, hoa lá lại rực rỡ khắp ñó ñây, ñàn chim lại tìm 
về góp tiếng. Cây cỏ không dừng lại mức ñộ tháng năm 
qua, mà qua tiết ñông, là thời tiệm sinh dồn sức sống 
chịu ñựng những ngày ngập tuyết gía buốt, ñợi nắng ấm 
xuân về, không chỉ ñâm chồi nảy lộc, nhưng cây cỏ vươn 
cao hơn theo nhịp ñộ thời gian. Những lọai gỗ qúy từ 
những cây cổ thụ ñều là kết tụ theo hướng ñi lên của bốn 
mùa.  

Nhìn lá úa rụng ngập gốc cây trong rừng và vườn cây 
quanh khu tôi cư ngụ, tôi ñã nhận ra một chu trình tất yếu 
của ñịnh luật ñi lên. Mưa, tuyết ñổ xuống khiến lá mục 
nát, ñất thêm màu mỡ và cây có sức vươn lên; vườn cây 
ăn trái cũng ñược cắt tỉa chăm sóc ñợi mùa sinh hoa kết 
trái. 

Trong tiến trình phát triển trí năng của con người cũng 
chung một ñịnh luật ñó : ðèn sách – dùi mài kinh sử, tôi 
luyện trau dồi … từ ngàn xưa vẫn ñược coi là luật bất 
biến của những ai muốn thành thân, thành nhân. 

Không gian ðỔI MÙA cho vạn vật phát triển, cho cây 
rừng ngày một vươn cao.ðối chiếu thiên nhiên vạn vật 
vào hành trình phảt triển dung mạo ðức Kitô nơi bản 
thân, mời gọi tôi khiêm tốn, thực tâm nhìn lại Lời ðáp Trả 
của tôi trước Lời Mời Gọi của Thầy :“ Hãy Theo Th ầy 
” (Mt.9:9 ) 

Chúa mời gọi tôi theo Ngài không chỉ ñơn thuần rảo 
bước ra ñi, nhưng Ngài mời gọi tôi ra ñi theo Ngài có 
ñiều kiện. Chịu giã từ một `kiếp lá xanh´, mục nát trong 
lòng ñất, biến thành chất hữu cơ tạo màu mỡ cho cây 
phát triển, ñợi một mùa ñâm chồi nảy lộc, sinh hoa kết 
trái. Chúa cũng ñã và vẫn mãi mời gọi tôi giã từ nếu 
muốn làm môn ñệ Ngài : “Ai không vác th 	p giá mình 
mà ñi theo Ta, không th � làm môn ñ� Ta 
ñ��c” ( Lc.14:27 ). 

Những ôm ñồn của cuộc sống, những rườm rà cản bước 
chân theo Chúa, ñều không phù hợp với hành trình 
người môn ñệ Chúa Kitô : “Anh em ñ�ng mang gì ñi 
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SINH HOAT  

H	U CURSILLO 

Liên Nhóm 93  
(Anh Hu ỳnh Ch ấn Thinh) 

Sau vài tháng lận ñận việc riêng hoặc cộng ñoàn nơi nầy 
nơi khác, nhớ nhau quá, các anh chị em LN 93 ñã sắp 
xếp họp mặt trong vui mừng chiều Chúa nhựt 3 Avril. Trao 
ñổi tin tức về các sinh hoạt ñã qua. Nói cho nhau nghe 
những băn khoăn lo lắng và cầu nguyện với nhau, cầu 
nguyện cho nhau. 

Thời gian qua, tuy không họp LN nhiều anh chị vẫn có thể 
gặp nhau tại ultreya, hoặc các sinh hoạt lớn của Phong 
trào, như mừng Xuân Tân Mão, và rất ñặc biệt như ngày 
tĩnh tâm mùa Chay. 

Hôm nay, ñể chuẫn bị ñại lễ Phục Sinh, thấy cần gặp lại 
nhau trao ñổi suy nghĩ về biến cố vĩ ñại của nhân loại là 
sự Sống Lại của Chúa Kitô. Trong môi trường thời nay, 
ñúng là dịp suy nghĩ về chuyện Sống Lại, vấn ñề mà môi 
trường có vẻ càng ngày càng nghi ngờ, nếu không bác 
bỏ. 

Những th ống kê ñáng bu ồn : Vài thống kê cho thấy thời 
nay, có thêm không ít những người kitôhữu không còn 
vững tin hay không còn tin gì cả về việc Chúa ñã chết và 
ñã sống lại thật. Họ cũng không tin có sự sống ñời sau, 
Họ cho rằng chuyện Chúa Giêsu sống lại là huyền thoại…
Và dĩ nhiên họ càng không tin loài người sẽ sống lại ! 

ðức Tin c ủa chúng ta: Nhưng, chúng ta kiên ñịnh niềm 
tin của mình vào Lời Chúa : “Tôi là sự Sống Lại và là Sự 
Sống. Ai tin tôi dù dã chết rồi cũng sẽ ñuợc Sống … sẽ 
không bao giờ phải chết...’(Jn 11, 25-26)…và :… “Tôi sẽ 
cho họ Sống Lại trong ngày sau hết”…(Jn 6, 39-40) 

Anh chị em xét lại những lý do ñể xác minh Phục Sinh của 
Chúa Giêsu là sự kiện lịch sử chớ không thể nói là huyền 
thoại. Từ ñó, chúng ta cẩn thận ‘nghiên cứu môi trường’, 
nhứt là giữa những người tin chuyện ‘luân hồi’ và người 
vô thần chỉ tin khoa học. Rồi suy nghĩ cách nào bắt chước 
Phaolô, ban ñầu hăng say chống Kitô nhưng sau khi ñược 
sáng mắt thì nhiệt thành làm chứng về Chúa Kitô ñã chịu 
ñóng ñinh, ñã chết và sống lại thật, và hứa cho chúng ta 
cùng ñược sống lại. 

Liên Nhóm Têrêsa  
Sarcelles, Gonesses, Villiers Le Bel  

(Anh ch ị Many Hùng)  

Liên Nhóm Têrêsa họp chiều Chúa nhật 03/04/2011 tại 
nhà anh chị Many Hùng, 03, Ruelle Dordet 95400 Villiers 
le Bel. 

Lần Họp Nhóm này gồm quý anh chị Ân, anh chị Thành 

THÔNG BÁO 

Mai, anh chị Hùng Lan, chị Joséphine, chị Nở, chị 
Tâm, chị Thảo, anh Quang và chị Lệ Chi. 

Nhóm Têrêsa chúng tôi thường họp vào Chúa nhật 
ñầu tháng hoặc Chúa nhật thứ ba mỗi tháng.. Thường 
thì họp tại nhà anh chị trưởng nhóm, nhưng cũng có 
lần họp tại nhà chị Lệ Chi hay chị Thảo. Cũng như 
thông lệ, mỗi lần họp nhóm chúng tôi chia sẻ với nhau 
chung quanh ba ñề tài chính là : Sùng ðạo, Học ðạo 
và Hành ðạo, ñúng theo cẩm nang Họp Nhóm ghi 
trong tờ Sự Vụ Lệnh. Chúng tôi chia sẻ với nhau 
những vui buồn của cuộc sống ngày thứ Tư, những 
kinh nghiệm về ñời sống thiêng liêng hay cả ñời sống 
thường nhật trong gia ñình ñể làm sao có thể phúc âm 
hóa trở nên chứng nhân tốt hơn. 

Nhóm chúng tôi ñược diễm phúc là có Cha Tâm hoặc 
Cha Thanh ñến linh hướng giúp chúng tôi học hỏi về 
Thánh Kinh và giải ñáp những thắc mắc về ñời sống 
tâm linh. 

ðặc biệt kỳ này, sau những chia sẻ thường lệ, chúng 
tôi cùng nhau thảo luận về chương trình Ultreya Chúa 
nhật 24/04/2011 mà Phong Trào ñã chỉ ñịnh cho Liên 
Nhóm chúng tôi ñiều hành. 

Ultreya kỳ này nhằm ñúng vào lễ Chúa Giêsu Phục 
Sinh, nên chúng tôi cùng nhau lựa ñề tài « Cộng 
ðoàn Ph ục Sinh  », Thật vậy, khi Chúa Giêsu bị khổ 
nạn, các môn ñệ phải trốn tránh, sợ hãi, mỗi lần xum 
họp phải ñóng kín cửa vì sợ người Do Thái, nhưng tù 
khi Chúa Kitô Phục Sinh, hiện ra cùng các ngài với lời 
chúc « Bình an cho các con », chính sự hiện diện tỏ 
tường này ñã xoay hẳn 180 ñộ niềm tin của các tông 
ñồ, từ những con người hoang mang lo sợ các ngài ñã 
mạnh dạn ra ñi công bố tin Mừng Chúa sống lại, cho 
dù bị cấm ñoán, bị tù ñày, ñôi khi còn phải hy sinh cả 
mạng sống, cộng ñoàn bé nhỏ này dường như cũng 
ñược sống lại như Chúa Kitô. 

Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ 30, sau ñó chúng tôi 
chia sẻ với nhau ly trà nóng, mẩu bánh ngọt, chia vui 
với nhau trong tình huynh ñệ ■ 

2 khóa cursillo 2011 tại Giáo xứ Việt Nam Paris : 

Khoá 29 (NỮ) từ 27-07 ñến 30-07-2011 
Khoá 30 (NAM)  từ 03/08 ñến 06-08-2011 

Kính mong quí anh chị dành thời gian tham gia các sinh hoạt và 
chuẩn bị ngay từ bây giờ các công tác cần thiết cho 2 khóa học : cầu 
nguyện chỉnh trang tâm hồn và tìm ứng viên theo các tiêu chí của 
Phong Trào. 
Xin ghi danh trợ tá cung nhu ứng viên sớm ñể việc tổ chức và ñiều 
hoạt ñuợc hữu hiệu hon. 
 

THÁNG TƯ 2011 
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Quê Hương luôn gắn bó 
với cuộc ñời. 

Chẳng mấy ai vì hoàn 
cảnh nào ñó, ngắn hạn 
hay dài lâu khi phải xa quê 
hương, mà không thấy 
canh cánh nhớ về chốn 
cũ. 

Nhớ về cội nguồn. Nhớ từng kỷ niệm thân thương hay 
những thăng trầm ñã từng một thời ghi ñậm nét trong cuộc 
sống, dù ñó chỉ là chốn quê nghèo ñơn sơ với mái tranh 
khóm trúc, con sông ñào ñục nước phù sa, vài cây dừa soi 
bóng nước, con ñường ñất nắng bụi, mưa lầm, cây cầu khỉ 
chênh vênh ngang sông ; người dân nghèo chất phác chân 
lấm tay bùn , cuộc sống ñắp ñổi qua ngày…Và con ñê chiều 
vang vang tiếng nghêu ngao của em bé ñưa trâu về. 

Những nét thủy mạc này ñều có trong hình ảnh bức tranh 
quê tôi. Tôi sinh ra và lớn lên giữa khung trời ñó. Những 
tháng năm chinh chiến, quê tôi ñã có thời chìm trong khói 
lửa. Cuộc sống dân làng ñã từng lầm lũi vất vả lại càng ñói 
khổ chật vật hơn. Chiến tranh bạo tàn ñã từng cướp ñi gia 
sản nhỏ bé mà bao người ñã lầm lũi từ ñời cha ñời con tạo 
dựng. 

Chốn quê xưa ñó quả rất ñơn bạch nghèo hèn, nhưng sao 
những ngày xa quê tôi vẫn chẳng sao quên ñược chốn ñó ! 
Tôi thấy có ai ñó ñã từng ray rứt nhớ về kỷ niệm : 

“ ðất khách thênh thang sao nhỏ hẹp ? 
Quê nhà một góc nhớ mênh mông ! ” 

Nhớ và mong có ngày về thăm lại chốn quê xưa ấy. 

Mẹ tôi nay không còn là bà mẹ quê tháng ngày dầm sương 
giài nắng, cụ ñã cao niên, sau tai nạn bất ngờ, mẹ tôi nay chỉ 
còn là mẹ già yếu ñau nằm liệt giường, cha tôi ñã vĩnh viễn 
lìa ñời, những người thân thương cũng thưa dần qua năm 
tháng.  

Nhưng thao thức về thăm mẹ già, thăm lại mái tranh xưa, 
thăm xóm làng cũ vẫn cứ canh cánh bên lòng. 

Tôi thương mẹ già, thương xóm quê nghèo. Nên mỗi lần có 
ý ñịnh VỀ QUÊ tôi thường trăn trở với những chu �n b 
. 
Những người ñợi mong trong thiếu thốn nghe tin tôi về thăm 
quê ñều khấp khởi mừng. Mừng vì sau nhiều năm tháng 
cách xa lại có ngày sum họp, sẻ chia. 

Mẹ già ñau yếu, những người thân trong chốn quê nghèo ñó 
như ñòi buộc tôi phải CHUẨN BỊ tốt như có thể trong chuyến 
về thăm quê. Tôi phải chia sẻ, hàn gắn bao nhiêu có thể nỗi 
khổ ñau của những người kém may mắn hơn tôi. Tôi trăn trở 
như thế, và tôi suy nghĩ ñắn ño làm thế nào ñể những người 
tôi mong gặp lại có ñược niềm vui, có ñược chút ủi an nồng 
ấm. Tôi vận dụng mọi phương tiện ñể CHUẨN BỊ cho một 
chuyến VỀ QUÊ. 

* * * 

Chỉ trong vòng bốn tháng nay, trong cộng ñoàn tôi ñã có 
tới sáu người ñủ mọi lớp tuổi vĩnh viễn ra ñi, trong số ñó 
có những người thật bất ngờ, vội vã lìa ñời ! ðâu ñấy 
không khỏi sửng sốt, ngỡ ngàng : mới hôm qua, mới mấy 
ngày trước ñây còn gặp nhau, tay bắt mặt mừng, hôm 
nay ñã nằm dưới lòng ñất, ñã trở về với cát bụi, ñã ñi vào 
cõi thiên thu …! 

Trước ñây vài giờ, trước khi viết cảm nghiệm này, tôi 
tham dự lễ tiễn ñưa một người hàng xóm tới nơi an nghỉ 
cuối cùng. Ngồi trong nguyện ñường tại nghĩa trang, tôi 
ñăm chiêu nhìn cỗ quan tài gỗ, gia tài cuối cùng theo ông 
tới chốn ngàn thu. Chỉ cần bốn người, bốn góc xách nhẹ 
lên chiếc xe bốn bánh ñẩy tới phần mộ ñã chuẩn bị sẵn. 

Một lời nguyện cầu, một nắm ñất, một bông hoa vĩnh 
biệt. 

Quang cảnh từ nguyện ñường, trên lộ trình tới phần mộ, 
và tâm tình suy niệm của linh mục chủ tế dẫn tôi về với 
thực tại trên LỘ TRÌNH VỀ QUÊ - Quê Hương ñó không 
còn phải trở về với cát bụi, không còn cần tới hoa hồng 
tiễn ñưa, bông hoa tạm bợ từ ñất lại trở về với lòng ñất : 

Linh mục chủ tế cầm một bông hồng, tang quyến ñã 
chuẩn bị sẵn bên phần mộ, nhìn tang khách với bông 
hồng trên tay, ngài hỏi : thưa quí ông bà, anh chị em, 
bông hoa này từ ñâu tới ? Ngừng giây lát, linh mục tự trả 
lời : từ ñất mọc lên và giờ ñây chúng ta lại gửi bông hồng 
này cùng người thân chúng ta vào lòng ñất !  

Muốn chuyến về thăm quê nghèo xưa mang ñậm ý 
nghĩa, những người thân tôi sắp gặp lại có chút gì ủi an 
nồng ấm sau bao tháng ngày ñợi mong giờ phút sum 
họp, tôi ñã phải vận dụng mọi cố gắng chuẩn bị thật kỹ, 
hầu chuyến VỀ QUÊ vượt cả ngàn dặm không uổng 
công, không phải hối tiếc. 

Liên tưởng những chuẩn bị cho chuyến về thăm quê mẹ, 
nhìn những người tôi từng quen thân, từng gắn bó với tôi 
trong những năm tháng qua trong sinh họat ñời thường, 
nay ñã là người thiên cổ. Gặp một người cùng ñi dự ñám 
tang hôm nay, tôi ñã buột miện nói với bà : Ồ ! ðời người 
ngắn ngủi quá ! 

“L�y Chúa ! Con không ñ�i ch�. Con s� bi�n nh�ng 
giây phút hi �n t�i cho nó tràn ñ�y tình  yêu ” ! Lời tâm 
nguyện của ðức Cố Hồng Y Fx. Nguyễn văn Thuận ñã 
soi sáng hành trình tôi ñang ñi hôm nay trong chuyến VỀ 
QUÊ . 

“Nén Bạc” chủ trao, giờ tôi nhắm mắt, chắc chắn sẽ ñược 
hỏi tới. Liệu ñã sinh lời lãi, hay lại gói lại ñào lỗ chôn ?  

- Thời giờ, tài năng, tiền của… Tôi có là người quản lý tốt 
sử dụng trọn hảo ñúng ý Chủ ? 

- “Xin Cha tha n ợ cho chúng con ▪ như chúng con 
cũng tha k ẻ có n ợ chúng con ”  

Lời cầu nguyện này tôi ñã ñọc không biết bao nhiêu lần 
mỗi ngày. Lời cầu nguyện chính Chúa Kitô ñã dạy có 
khác chi một luật, một công thức hai vế cân bằng, không 
thể có vế này mà thiều vế kia. Quả rất rõ ràng ñiều kiện 

VỀ  QUÊ 
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N hững biến cố, thử thách dồn dập mà với sức người, với cảm quan thường 
tình, tôi tưởng người trong cuộc khó tránh chao ñảo, vấp ngã !? 

Là “Út Ít”, xin phép gọi như thế ñể thấy họ là những người tới sau, trong khóa mới 
nhất 27&28 Wernau. Nếu xét theo thứ tự ñời thường, “họ” là những người tới sau 
chót. Trong nghĩa ñó ta hình dung thấy có cái gì “Bé Nhỏ” ? 

Thân phụ của anh, nhạc phụ của chị già yếu ñã lâu. Tôi từng thấy họ thay nhau 
phụng dưỡng cụ, miếng cơm chén nước, thăm nom an ủi… Dù con cháu khá ñông, 
nhưng tôi thấy ông cụ thường nhắc tới tên hai người. Họ ñã không phụ lòng tin 
tưởng của cha già. Giờ phút cuối ñời của cụ, họ cũng ñã không rời cha cho tới khi 
ông tắt thở. 

Nếu chỉ có thế, có lẽ ta chưa thấy nét ñặc thù của hoàn cảnh.  

Cha già mới qua ñời còn nằm ñó. Buổi sáng chúng tôi ñi tham dự thánh lễ, trên 
ñường về, tôi với anh vừa ñi vừa trò truyện về những biến cố mới xẩy ra trong gia 
ñình anh. Tôi thấy anh móc ñiện thọai di ñộng trong túi lên nghe, “Sao ?! Cái gì  ?!”. 
Câu hỏi của anh thật sửng sốt ngỡ ngàng. Tôi thấy anh rầu nét mặt, biến sắc. ðã 
biết trước bệnh trạng và những khó khăn ñang chờ ñợi nơi người chị của anh, tôi 
quay sang hỏi anh : “Chắc có chuyện xảy tới cho chị N ?” 

Vâng, chị vừa tắt thở ! Và anh vội vàng nhắn vợ ở nhà : “em chuẩn bị cho các 
cháu, mấy ñứa nhỏ, anh về ngay ñưa chúng nó tới ñó !” 

Tôi muốn trở lại những ngày tháng anh chị ñã tận tình lo lắng thuốc men, ñiều trị 
cho người chị, hết bệnh viện này tới bệnh viện khác song song với công việc hằng 
ngày của sở làm ; và phần chị, sau giờ từ sở làm về, kể cả cuối tuần, thời giờ nghỉ 
ngơi cho những ai cả tuần vất vả vì sinh kế, chị ñều vận dụng lo cơm nước cho các 
cháu con chị chồng, giúp người anh rể chồng trong sinh kế mà trước ñây anh 
thường luôn cần tới sự tiếp tay của vợ. 

Tôi nghe nói, biết những ngày sống không còn bao lâu, người chị ñã trăn trối các 
con mình cho hai em trông nom, hướng dẫn. Anh chị ñã không phụ lòng người chị 
tuổi ñời còn trẻ  sớm lìa ñời, ñể lại ñàn con dại. 

Hai ñám tang trong một tuần lễ với thật nhiều vất khả khó khăn. Tôi gặp chị nhiều 
lần với cặp mắt ñẫm lệ, nhưng vẫn quán xuyến, ñảm ñang chạy xuôi chạy ngược lo 
cơm nước cho gia tộc tụ họp về, cho gia ñình anh rể vừa thiếu ñi nguời nội trợ, ñàn 
con vừa thiếu vắng người mẹ hiền.  

Thấy chị mệt mỏi tôi ủi an : “L. à ! chú chia sẻ với cháu, can ñảm lên nhé, chú luôn 
cầu nguyện cho các cháu.”  

“ðây là Ngày Thứ Tư của cháu chú ạ !” chị trả lời tôi. 

Tim tôi rộn lên trong cảm phục. Sức mạnh Lời Chúa ñã bén sâu vào hành trình ñời 
chị, người mà tôi thường gọi là cháu, nhưng trong biến cố, chị ñã trưởng thành hơn 
tôi. Tôi ñã học ñược chứng từ nơi anh chị, những tân cursillistas. Ánh Sáng Lời 
Chúa lung linh rạng ñẹp từ những tâm hồn này ñã chiếu vào ñời tôi. 

Hai tiếng “Bé Nhỏ” tôi dành cho hai người ở trên, có chứa ñựng lời hứa Nước Trời 
của Chúa Kitô dành sẵn cho những tâm hồn Bé Nhỏ. Trong dung mạo “Bé Nhỏ” ñó 
hàm chứa một sức sống lớn lao mạnh mẽ của Tin Mừng, và chắc chắn chỉ có Ánh 
Sáng Lời Chúa dẫn dắt họ mới can ñảm bước vào lộ trình Bé Nhỏ chính Chúa Kitô 
ñã chọn, Thầy Chí Thánh mà ngày mãn khóa họ ñã tuyên hứa bước theo Ngài, 
ðấng ñã giã từ vinh quang tuyệt ñỉnh ñể chọn thân phận Bè Nhỏ nghèo hèn của 
người trần. 

Tôi không thấy hai người nói nhiều, cũng chẳng thấy anh chị dẻo miệng khéo nói, 
nhưng họ lại thật nhanh chân, dẻo tay trong  hành ñộng. 

Tôi có cảm nghiệm mắt họ luôn rộng mở, và cánh tay dang rộng với trọn vẹn con 

cho tôi có ngày `sum họp 
an vui´ ngày VỀ QUÊ, quê 
vĩnh cửu. 

Trong trình thuật Tin Mừng 
về Ngày Cánh Chung, 
những tâm hồn ñược chúc 
phúc chỉ thấy ðấng Quyền 
Năng ngự ñến nhắc nhở tới 
liên ñới Yêu Thương – 
Huynh ðệ. 

“Những gì làm cho những 
kẻ bé mọn là làm cho chính 
Ngài”  

Thế giới hôm nay, trong ñó 
có tôi, có bạn luật yêu 
thương cân bằng gồm hai 
vế vẫn chẳng mấy ñược 
quan tâm. Tôi muốn xin thật 
nhiều, nhưng lại rất ñắn ño, 
hà tiện trong hành ñộng 
cho ñi. 

Tôi luôn mong muốn ñược 
ơn thứ tha, nhưng tôi lại 
chẳng thể tha thứ cho tha 
nhân. Tôi sợ bị Chúa ñóan 
xét, nhưng bản thân lại rất 
nhậy cảm trong việc ñóan 
xét anh em… 

Tôi lấy ñấu nào mà ñong 
cho tha nhân, Thiên Chúa 
sẽ lấy ñấu ấy ñong lại cho 
tôi . 

Hành trình trong chuyến VỀ 
QUÊ của tôi hôm nay xem 
ra thiếu hẳn CHUẨN BỊ. 
Nhìn hành lý thấy vẫn thật 
nghèo nàn, Cha trên trời sẽ 
có thái ñộ nào với tôi trước 
một chuyến VỀ với hai bàn 
tay trắng ?! 

Bắt ñầu ngay – bắt ñầu lại 
– Phải biến Phút Hiện Tại 
cho nó tràn ñầy tình yêu. 

“Lạy Chúa ! Xin cho con 
biết mến yêu và phụng sự 
Chúa trong mọi người …” 

Có như vậy, con mới mong 
thuộc vào lớp người ñược 
chúc phúc khi ðấng Toàn 
Năng ngự ñến. 

 

Những phút trăn trở trong 
Mùa Chay Thánh 

Duy Bình ■  
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Tôi có cảm nghiệm mắt họ luôn rộng mở, và cánh tay 
dang rộng với trọn vẹn con tim ñể thực thi những ñiều 
thiện như ðức Thánh Cha Bêneditô XVI ñã từng dạy: “Hãy 
mở mắt ra, mở lòng ra và tìm những phương cách thực thi 
cái thiện !” ðức tin của họ thể hiện bằng hành ñộng, và lý 
tưởng chứng tá ñang biến thành hiện thực qua hoàn cảnh 
cuộc sống, trong môi trường họ hiện diện. 

“ Th�y là ð��ng, là S� Th	t, và là S� S�ng ”   
(Ga. 14 :6   ) 

Tôi từng thuộc lòng châm ngôn của Phong Trào: “Một tay 
nắm lấy Chúa, m ột tay n ắm lấy anh em ”. Nhưng nếu 
nhìn vào hành trình hai người ñang ñi, tôi thẹn thùng thấy 
mình nắm tay Chúa thật lỏng lẻo, kể cả nhiều khi tay tôi 
vuột  tay Ngài, nên Chúa ñi một ñường tôi bước theo một 
nẻo. Thế mới rõ “ñường Chúa, Chúa  ñi, ñường con, con 
ñi.” Chẳng phải tôi lạc ñường ñó sao ?! 

*SỰ THẬT, chân lý toàn thiện chỉ tìm thấy ở ðấng là cội 
nguồn Chân, Thiện, Mỹ. 

Thiên Chúa yêu thích và sẵn sàng ban mầu nhịệm nước 
trời cho những ai bé nhỏ, và ngược lại Ngài lại giấu kín 
mầu nhiệm ñó với kẻ cao sang, thông thái (Lc. 10: 21). 
Thiên Chúa chán ghét những gì giả tạo, bởi nó ñối nghịch 
bản thể của Ngài. Các luật sĩ và Pharisiêu xưa ñã từng bị 
Chúa khiển trách vì cái “vỏ” bề ngoài giả tạo của họ ñang 
che giấu cả một nội tại ñầy dẫy gian tà. 

*SỰ SỐNG - sức sống mãnh liệt giúp anh chị vượt mọi 
khó khăn, vượt qua “ñám ñông” ñể bước theo Thầy, chắc 
chắn ñã nguồn mạch từ ðấng là nguồn cội Sự Sống. 

Càng chiêm ngắm Ánh Sáng Lời Chúa ñang tỏa ra từ anh 
chị em tôi, tôi càng thấy cần kiểm ñiểm, cần coi lại ñường 
tôi ñang ñi. Nếu chẳng phải là ñường của Thầy, chẳng thể 
hiện những gì Chân Thật từ Thầy, chẳng có Sức Sống của 
Thầy ? Tất cả có khác nào thanh la, lão bạt chỉ kêu lèng 
phèng như thánh Phaolô từng cảnh cáo ! Tất cả những 
thứ rôm ra, hoành tráng sẽ chỉ là công trình “dã tràng xe 
cát”. 

Những tâm hồn Bé Nhỏ trong biến cố, có Ánh Sáng nội tại 
hướng dẫn, có Sức Mạnh từ Thầy nâng ñỡ ñồng hành, tôi 
thấy họ sẵn sàng, hăng hái cho ñi như họ ñã lãnh nhận. 
Họ như cậu bé Samuel ngày nào trong hồn nhiên tâm 
thành : “Lạy Chúa, xin hãy dạy, tôi tớ Chúa ñang lắng 
nghe”. Âm thanh Lời Chúa ñược họ ñón nhận trong lắng 
nghe lại thấy ñang vang dội ra môi trường họ hiện diện. 
Những thể hiện trong âm thầm khiêm tốn, trong tinh thần 
Bé Nhỏ của Tin Mừng, sức thuyết phục lại thật lớn lao. 
Gia ñình ñã nhìn họ với tất cả trân quí, biết ơn dù hai 
người chẳng ñợi chờ ñiều ñó ; và tập thể quanh họ, tôi ñã 
chứng kiến sự khâm phục của mọi lớp người dành cho họ. 

Lời Chúa hứa Nước Trời cho những tâm hồn Bé Nhỏ, tôi 
thấy họ ñang nắm bắt trong hành trình cuộc sống : “V	y ai 
t� h�, coi mình nh � em nh� này, ng ��i �y s� là ng��i 
l�n nh�t trong n ��c tr�i ” (Mt. 18: 4) 

Nét sáng của hành trình Ngày Thứ Tư 

Dom Trần Quốc Doanh ■ 

Thưa quý anh chị. 

Sự sống lại của ðức Kitô làm phát sinh một cộng 
ñoàn huynh ñệ, khởi ñầu cho một Hội Thánh, một 
dân tộc, một ñoàn Dân mới hiệp nhất trong bác ái 
yêu thương, duy nhất trong niềm tin, trong một lời 
chứng, một giáo lý ñể rao giảng và tuyên xưng, 
một ñại gia ñình của tình hiệp thông huynh ñệ. 
Cộng ñoàn ñó, dưới sự tác ñộng và hướng dẫn của 
Chúa Thánh Thần ñang tiếp tục làm cho ðức Kitô 
phục sinh hiện diện và làm cho công trình cứu ñộ 
của Ngài ñược ñơm hoa kết trái. 

Mỗi người chúng ta ñược thuộc về cộng ñoàn ñó. 
ðặc biệt các anh chị em Tân tòng trên khắp thế giới 
vừa mới ñược thuộc về cộng ñoàn này trong ðêm 
vọng Phục Sinh qua bí tích rửa tội, và hôm nay hân 
hoan cùng với mọi thành phần Dân Chúa dâng lời 
tạ ơn ñể cảm tạ « Lòng Chúa xót thương » vì hồng 
ân vĩ ñại ñược trở nên con cái Thiên Chúa. 

Thưa quý anh chị, 

Không phải chỉ có Tông ñồ Tôma ngày xưa ñã 
thách thức : « Làm sao tôi có thể tin ñược Người 
sống lại nếu tôi không xỏ tay vào lỗ ñinh…. » Kể từ 
sau cái buổi sáng tinh mơ Ngày Thứ Nhất trong 
tuần, với cái tin của bà Maria Madalena : « Chúa ñã 
sống lại », thế giới luôn ñầy dãy những con người, 
những luận thuyết, những triết lý, những cuốn tiểu 
thuyết hay bao loại phương tiện truyền thông 
khác…ồn ào phủ nhận cách thẳng thừng hay chối 
bỏ hoài nghi sự kiện ðức Kitô phục sinh từ trong 
cõi chết. 

Quả thật, nếu câu chuyện « Chúa sống lại » rốt 
cuộc cũng chỉ là một « bản tin giật gân suông, ñể 
rồi sau ñó khép lại như bao câu chuyện của ñời 
thường, và tuyệt nhiên không có gì xẩy ra sau ñó, 
thì thử hỏi trên thế giới này liệu có ñược mấy người 
tin ? Mà dầu cho thế giới có sai lầm và mù quáng 
suốt 2000 năm nay chăng nữa, thì ở giữa thời ñại 
văn minh như hôm nay, một tôn giáo dựa trên một 
lời bịa ñặt dối trá liệu có tồn tại ñược không? 

Trong cuộc thách ñố của 2000 năm trước, quả 
thật, nếu ðức Kitô không hiện diện, có lẽ Tôma ñã 
thắng ! Thế nhưng mọi sự ñã không như thế. Tôma 
cứng lòng tin và ñòi trãi nghiệm ñã vội vã phủ phục 
trong thái ñộ kính cẩn sâu xa. « Lạy Chúa con, lạy 
Thiên Chúa của con ! » Chìa khóa ñể mở cánh cửa 
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của niềm tin là ở ñó. Khi lý trí con người « giơ tay ñầu 
hàng » thì Thiên Chúa ñã ñến. Khi các môn ñệ ñang 
trong hoang mang, lo sợ, thì lập tức Chúa hiện ra giữa 
các ông với lời chúc « Bình an cho các con ». Chính sự 
hiện diện tỏ tường này ñã xoay hẳn 180 ñộ niềm tin của 
các tông ñồ. Từ những con người hoang mang lo sợ trốn 
chui trốn nhủi như những tội nhân ñang bị truy nã các 
ông ñã mở tung cửa ra khỏi nhà mạnh dạn ñi khắp nơi 
công bố về Tin Mừng Chúa sống lại. Cho dù bị cấm 
ñoán, bị ñòn vọt và sau này bị bắt, bị kết án nhục hình, 
các ông vẫn hiên ngang « lấy mạng sống ñể làm chứng 
cho sự thật phục sinh » 

Chính vì thế, chúng ta có thể phát biểu một cách xác 
tín rằng : mầu nhiệm phục sinh ñó là « mầu nhiệm ðức 
Kitô ñang hiện diện ».  

Một sự hiện diện làm nên Kitô giáo, làm nên lâu ñài 
ñức tin 

Một sự hiện diện làm nền tảng của mọi giáo lý, làm 
nên trung tâm ñiểm của mọi cử hành phụng vụ,  

Một sự hiện diện làm kim chỉ nam cho mọi qui luật 
luân lý và tu ñức, làm nên chính lương thực trường sinh 
và sức mạnh thiêng liêng cho cuộc ñời tại thế, 

Một sự hiện diện có sức mạnh lôi kéo con người tiến 
bước trong niềm hy vọng hạnh phúc vĩnh hằng, làm bật 
rễ những tâm hồn tăm tối tội lỗi ñể vươn mình chỗi dậy 
bước vào ánh sáng tình yêu và ân sủng. 

Chính vì thế, niềm tin của người kitô hữu nói chung và 
của người cursillista chúng ta nói riêng, cuộc sống ñích 
thực của chúng ta chính là sống sự hiện diện này và lấy 
Chúa Giêsu Kitô làm trung tâm ñiểm của cuộc sống ngày 
thứ Tư, như lời Thánh Phaolo : « Tôi sống ñây không 
phải là tôi sống mà chính ðưc Kitô sống trong tôi » 

Nhưng chúng ta cũng biết rằng : sau khi sống lại từ cõi 
chết, Chúa Kitô chỉ hiện diện cách hữu hình vỏn vẹn có 
40 ngày. Sau ñó Ngài lên trời ngự bên hữu ðức Chúa 
Cha, nhường chỗ cho một sự hiện diện mới, một ðức 
Kitô phục sinh vô hình mà theo ngôn ngữ thần học của 
Thánh Phaolô, ñó chính là Hội Thánh, Thân Thể huyền 
nhiệm của Ngài  

Căn cứ vào các sách Tin mừng và nhất là sách Công vụ 
Tông ñồ, ta thấy cộng ñoàn Hội Thánh sơ khai có mấy 
ñặc ñiểm sau ñây : 

ðó là cộng ñoàn cầu nguyện ; Hoàn cảnh ban ñầu với 
những cộng ñoàn bé nhỏ, những con người yếu ñuối. Kỷ 
niệm về ðức Kitô, người Thầy thân thương còn quá tươi 
mới, quá ñặm nét. ðó là lý do khiến các tín hữu sơ khai 
tha thiết họp nhau cầu nguyện. 

ðó là cộng ñoàn ñức tin. Các môn ñệ sống bên nhau vì 
cùng chung một niềm tin vào ðức Kitô phục sinh. Niềm 
tin ấy rất mãnh liệt vì các ngài ñã ñược tận mắt nhìn 

HI�P Ý C�U NGUY�N 
V6n phòng ði:u Hành xin cùng hi=p l>i c?u nguy=n : 

Cursillista GIOAN BAOTIXITA NGUYFN ðÌNH TÚC – Khóa 
3 

Sau th>i gian v: nghK dLMng b=nh tNi gia ñình, ñã ñLRc 
Th?y Chí Thánh gSi bLTc vào Ngày ThU N6m 10-04-
2011 tNi Xuân HLng, Xuân LXc, ðYng Nai Vi=t Nam. 

Trong ni:m tin vào ðUc Kitô PhZc Sinh, BðH xin t[t c\ 
chúng ta cùng hi=p ý c?u nguy=n cho ngL>i anh em ñã 
t_ng n`m tay ñYng trong lý tLang chUng tá ñLRc sTm vào 
NLTc Hbng Scng. 

thấy Ngài. Niềm tin ấy không chỉ là lý trí mà còn ảnh 
hưởng tới cả cuộc sống  

ðó là cộng ñoàn ñức ái. ðức tin chân thật sẽ dẫn 
ñến ñức ái. Thật sự tin Chúa sẽ dẫn ñến yêu mến 
Chuá. Thật sự yêu mến Chúa sẽ biểu lộ trong tình yêu 
mến tha nhân  

ðó là cộng ñoàn chứng nhân. ðời sống ñức tin mạnh 
mẽ. ðời sống cầu nguyện sống ñộng. ðời sống bác ái 
chan hòa. Tất cả trở thành một lời chứng hùng hồn, 
có sức thuyết phục hơn biết bao lời hay ý ñẹp.  

Một cộng ñoàn Hội Thánh không phản ảnh hay phân 
lại những giá trị, những ñặc tính nền tảng trên sẽ 
không bao giờ có ðức Kitô phục sinh hiện diện. Chính 
vì thế, những bài học căn bản mà người cursillista 
chúng ta phải học triền miên ñó chính là : Cầu 
nguyện, Bác ái, Khiêm nhường, Vâng phục, Phục vụ, 
Hiệp nhất và Chứng nhân. 

Khi nào người kitô hữu lìa xa Hội Thánh, tách rời 
cộng ñoàn giáo xứ sống lẻ loi ñơn ñộc sẽ rơi vào nguy 
cơ : cứng lòng tin như Tôma ngày xưa.  

Khi nào cộng ñoàn Hội Thánh còn sống trong sự 
nhát sợ, chia rẽ, ích kỷ, sẽ có nguy cơ làm xơ cứng, cũ 
mòn lời chứng về sự phục sinh và sẽ không thuyết 
phục nổi con người hôm nay tin vào việc Chúa sống 
lại. 

Chính vì thế, sống sứ ñiệp phục sinh hôm nay cũng 
có nghĩa là chúng ta phải liên lỉ cầu nguyện,cho nhau, 
cầu nguyện cho Giáo Hội luôn luôn vững mạnh và hiêp 
nhất,  

Cảm ơn quý anh chị ñã chịu khó lắng nghe ■ 
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lên giữa trời và ñất. ðau lắm. Con biết Chúa ñau 
lắm. ðau ñến chết ñể ñền tội cho chúng con. Tuy 
cái ñau của con chưa ñi ñến ñâu so với cái ñau 
của Chúa, nhưng con cũng xin hiệp thông nỗi 
ñau của con trong nỗi ñau của Chúa ñể làm pal-
anca cầu nguyện cho các cha, các anh khóa sinh 

và tất cả trợ tá của khoá 27 sẽ diễn ra tại ðức »… Chị 
Cẩm Tuyết cũng lợi dụng thời giờ yên tĩnh trong bệnh 
viện ñể làm cuộc tĩnh tâm cho mình, biến những ñau ñớn 
thể xác cũng như những tổn thương trong tâm hồn thành 
những hạt châu ngọc dâng lên Thiên Chúa. Phần anh 
Tâm, anh  ñã làm cả hội trường vang lên tiếng cười khi 
chia sẻ ba cuộc "khổ nạn" mà anh trải qua từ thời niên 
thiếu ñến nay. Cuộc khổ nạn thứ nhất khi còn bé anh 
ñược tập ăn chay với cơm và nước tương trong khi cơn 
cám dỗ cơm thịt luôn chực chờ anh. Cuộc khổ nạn thứ 
hai khi còn ở trại tị nạn bên ñảo, dù là mùa chay hay 
không cũng bị ăn mì gói trường kỳ.  Cuộc khổ nạn thứ 3 
khi lập gia ñình là bị vợ "ñì" không cho tiền chơi cá ngựa, 
làm cha Thanh phải thốt lên sảng khoái rằng, nhờ cuộc 
sống tu hành mà Ngài ñã thoát ñược cuộc khổ nạn thứ 
ba. Còn anh Tâm nhờ trải qua ba cuộc khổ nạn, càng 
thấm thía giá trị của chiếc « xương sườn » Chúa ban  ñã 
gắn liền với cuộc ñời anh trong các mùa chay. 

Nhưng không chỉ nụ cười mới biểu lộ ñược niềm vui 
và hạnh phúc, trong sâu thẳm nhất của niềm vui nhiều 
khi lại ñược bộc lộ bằng những giọt nước mắt. Lời chia 
sẻ cuối cùng gây thật nhiều xúc ñộng khi Cha Ziên bất 
ngờ ñược mời lên. Cha kể lại kỷ niệm trong một lần về 
VN thăm gia ñình, ñặc biệt là lần vất vả trên ñường ñến 
thăm người em rể trong "trại cải tạo". Niềm vui không chỉ 
vì ñược gặp lại người thân sau bao ngày xa cách, nhất là 
trong một hoàn cảnh khá tế nhị, một hoàn cảnh không dễ 
gì ñược tự do trút hết những tâm tư tình cảm của con 
người, thế mà trong trường hợp tưởng chừng như không 
thể ñó, vị Linh mục này ñã ñược ban phép giải tội và trao 
Mình Thánh Chúa cho « người tù cải tạo »  trong  sự 
canh phòng « lỏng lẻo »  của công an gác trại ! 

Bản thân tôi ñã tham dự hai mùa chay tại ngôi Thánh 
ñường này cùng với gia ñình Cursillo.Thật khó diễn tả 
cho hết niềm vui trong tôi. Tôi chỉ biết so sánh niềm vui 
tôi nhận ñược khi thông phần vào cuộc khổ nạn của 
Thiên Chúa bằng những ngày ăn chay, sám hối và hoán 
cải bản thân mình, một niềm vui 
ñược Thiên Chúa ñồng hành trong 
mọi thử thách của cuộc ñời, ñược 
Ngài nâng ñỡ ñức tin qua các chứng 
từ sống ñộng từ các anh chị em 
trong gia ñình Cursillo, một niềm vui 

Dư âm cái Tết của gia ñình Cursillo chưa 
hoàn toàn tan biến thì anh chị em trong gia ñình 
Cursillo lại có dịp gặp lại nhau trong ngày tĩnh 
tâm mùa chay, cũng tại ngôi Thánh ñường 
Saint Vincent de Paul ấm cúng của cha Ziên, 
ñể chia sẻ với nhau những kinh 
nghiệm  "SỐNG MÙA CHAY TRONG NIỀM VUI". 

Buổi chia sẻ cảm nghiệm ñược bắt ñầu bằng câu 
chuyện kể về một người khuyết tật, nặng nề nhất 
là khuyết tật trên ñôi môi làm anh ta thật khó khăn ñể 
trả lời cho câu hỏi : "Anh có bao giờ oán trách Thiên 
Chúa ñã ñể anh mang những bất hạnh này không ?" 
Dù không ñược chứng kiến gương mặt của người 
trong câu chuyện, nhưng mọi người ñều hình dung 
ñược phần nào qua giọng kể ñứt ñoạn và ñôi mắt hoen 
ñỏ của anh Thinh -người hướng dẫn buổi chia sẻ-
kể lại rằng, phải cố gắng lắm anh ta mới lắc nổi cái 
ñầu và mở hé ñôi môi ñể diễn tả tiếng "không" bằng 
một nụ cười mà khó ai nhận ra ñó là nụ cười nếu 

không thấu hiểu tấm lòng của anh. 
Không khí như lắng ñọng lại, mỗi 
người như chợt nhận ra mình ñã 
ñược Thiên Chúa ưu ñãi biết bao khi 
ñược mang một hình hài trọn vẹn, 
nhưng liệu mình có thực sự chưa 
từng trách móc Thiên Chúa chăng ? 

ðã có người nhắc ñến ñôi chân bị ñóng ñinh của 
Chúa Giêsu khi nghe anh Tường và chị Cẩm Tuyết kể 
lại tai nạn của họ dẫn ñến việc phải giải phẫu, xếp các 
mảnh xương chân gẫy và ñược gắn lại bằng các ñinh 
ốc. Khi ñược mời lên chia sẻ, anh Tường  ñã thong thả 
bước lên với chiếc gậy mà anh bảo là chỉ cầm cho "oai 
" thôi, rồi bằng một giọng hết sức thu hút, anh ñã kể lại 
tai nạn té cây của anh, chỉ vài ngày trước hôm khai 
giảng khoá 27 ở Stuttgart mà anh sẽ là một Rollista 
của khóa này.Trong palanca anh viết : “có lẽ cũng 
trong cái nhiệt tâm này Chúa ñã nhìn thấy ẩn hiện ñâu 
ñó một chỉ dấu kiêu ngạo, tự phụ, Ngài ñã muốn tôi 
hiệp thông với hai Khóa tại ðức bằng một cách khác”. 
Và cách khác ñó ñã ñưa anh ñến gần Thiên Chúa hơn, 
tai nạn không những ñã không làm anh thất vọng về 
các dự tính của mình mà còn hun ñúc thêm niềm tin 
của anh nơi Thiên Chúa, tin rằng chính Thiên Chúa là 
người ñã dẫn dắt và làm chủ cuộc ñời anh :« Lạy 
Chúa ! hôm nay con mới cảm nhận ñược trên thân xác 
của con một phần rất nhỏ cơn ñau Chúa ñã chịu khi 
người ta ñóng cây ñinh thép thô kệch, to lớn qua cổ 
chân ghim vào Thánh Giá. Chúa không bị một chân 
như con mà hai chân, hai tay… rồi còn bị dựng ñứng 
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THÔNG BÁO 
NH�N B�N TIN CURSILLO QUA TH� ðI�N T� 

Ban báo chí ñã ñLRc ban ñi:u hành phong trào cho xúc tidn vi=c 
gei b\n tin qua ñL>ng internet bbng thL ñi=n te. fn b\n ñi=n te 
hoàn toàn không khác vTi [n b\n gi[y, có thg xem trhc tidp trên 
máy ñi=n toán hoic in ra gi[y ñg ñSc. 

Tuy nhiên, nhjng anh chk em mucn nhln báo ñi=n te, xin cho 
bidt rõ ý bbng cách gei thL ñi=n te ñdn anh Mai Xuân Thu 
(mxthu@free.fr). 

L�u ý : Ch	 riêng ban th� ký do anh Mai Xuân Thu ñ�m 
trách ñ��c �y quy"n gi# các ñ$a ch	 h%p th� c�a các cur-
sillistas ñ* g+i các thông báo c-ng nh� các b�n tin hàng 
tháng.  

Các b�n tin t0 2003 ñ4n nay ñ"u ñ��c ñ5ng trên Internet 
t8i ñ$a ch	 http://cursillo.free.fr 
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Tôi � n�i này ñ�i rt h�p 
C�a không r�ng m� ñ�n chân tr�i 

Mà lòng tôi v n thênh thang nh"ng 
N$i ni%m thư�ng m�n g�i muôn n�i. 

 
Có nh"ng tình thân như máu th,t 
Cùng tôi hoà ñi/u m�t ti�ng ‘Yêu’ 

Có nh"ng b4n bè xa xôi l7m, 
Ra ñi còn m m�t ch$ ng:i… 

 
Tôi � n�i ñây ñ�i rt h�p, 

Tình-Tr�i m� l=i bư>c chân tôi. 
 

(mến tặng các anh chị trong THL,  
nơi ñã cho tôi niềm vui, sức sống, và tin yêu - 

042011) 
Anne NC 

hướng ñến niềm hy vọng ñược Thiên Chúa xót thương, 
và sâu xa nhất , có lẽ cũng là niềm hy vọng của mọi kitô 
hữu là ñược Ngài ñón nhận trong nước Trời. Nó khác 
xa với niềm vui khi tôi sống xa rời Thiên Chúa, Ngài ñã 
ñể mặc tôi cười ñùa, vui thỏa với những niềm hoan lạc 
nhất thời ñể rồi sau ñó, tôi cảm thấy trống rỗng trong 
tâm hồn  như một sinh vật chỉ tồn tại nhờ cơm bánh thế 
gian, mà « ñã có Lời chép rằng : người ta sống không 
chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng 
Thiên Chúa phán ra ».( ðnl 8-3) 

"ðoạn trường ai có qua cầu mới hay", thật vậy, buổi 
chia sẻ còn ñón nhận ñược  kinh nghiệm của nhiều anh 
chị khác nữa như anh Vượng, anh Vương, chị Dậu , chị 
Thọ…, những người ñã từng quặn ñau trong nỗi ñoạn 
trường, những người ñã phải ñối mặt với những oan 
khiên trong cuộc ñời, những người ñã từng chiến ñấu 
gay go trước những thách ñố của cuộc sống , ñều chia 
sẻ với nhau một kinh nghiệm chung là dù với nỗi ñau 
nào, nỗi thống khổ nào, người Kitô hữu ñều vượt qua, 
ñược chữa lành bằng một thần dược khi biết kêu cầu 
ñến vị thầy thuốc mang tên Giêsu. 

Tạ ơn Thiên Chúa ñã cho chúng con ñược sống một 
ngày hạnh phúc trọn vẹn như chủ ñề của ngày tĩnh tâm 
hôm ñó : "SỐNG MÙA CHAY TRONG NIỀM VUI". 

Anna TTP ■ 


