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SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

Tr��ng Hu�n Luy �n :  

Chúa nhật 11/09/2011  
14g30—16g30 

Ultreya ñầu năm sinh ho ạt mới : 

Chúa nhật 25/09/2011 
14g30—18g30 

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

Người Công Giáo Việt Nam ñã có tập tục tốt ñẹp từ lâu ñời nay là kết 
thúc mỗi buổi phụng vụ hay kinh nguyện bằng những câu lạy mà khởi 
ñầu, luôn là :« Lạy Rất Thánh Trái Tim ðức Chúa Giêsu, xin thương xót 
chúng con ». Như thế, ta thấy ñược lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa 
Giêsu ñã bắt rễ lâu ñời và rất sâu trong ñáy lòng người Kitô hữu và Giáo 
Hội Việt Nam.  

Chúng ta ñều biết rõ, trái tim là một trong số vài cơ phận quan trọng 
nhất của cơ thể. Tim ngưng hoạt ñộng là chết. Những ñộng vật ña bào 
ñều có trái tim. Nhưng chỉ với con người, trái tim còn tượng trưng cho 
tình yêu, tính cương trực, lòng quả cảm và tính ñại lượng, lòng hào 
hiệp… Vì thương yêu và ñể cứu rỗi loài người, Ngôi Hai Thiên Chúa ñã 
xuống thế mặc lấy thân xác con người và cũng có một trái tim. Trái Tim 
ðức Kitô, bản chất là mang thiên tính khoác lấy hình dáng trái tim con 
người, ñã không ngừng rung ñộng vì Tình Yêu, Lòng Thương xót của 
Ngài ñối với các tông ñồ, những người theo ngài và nhất là những kẻ tội 
lỗi. Qua Trái Tim ñó Ngài còn làm chứng cho Tình Yêu của Thiên Chúa 
Cha và Chúa Thánh Linh ñối với con người « Ai yêu mến Thày, thí sẽ 
ñược Cha của Thày yêu mến… » (Ga 14,21; 14,23). Ngài ñã ban ñiều 
răn mới về Tình Yêu « ðây là ñiều răn của Thày : anh em hãy yêu 
thương nhau như Thày yêu thương anh em. Không có tình thương nào 
cao cả hơn tình thương của người ñã hi sinh tính mạng vì bạn hữu của 
mình » (Ga 15,12-13). Trước khi ñi vào Thương Khó, trong vườn Cây 
Dầu, Ngài ñã viện vào Tình Yêu Thiên Chúa dành cho loài người mà 
biện hộ cho chúng ta trong lời cầu nguyện « Con ở trong họ và Cha ở 
trong con, ñể họ ñược hoàn toàn nên một ; như vậy, thế gian sẽ nhận 
biết là chính Cha ñã sai con và ñã yêu thương họ như ñã yêu thương 
con »(Ga 17,23) Và thật sự Trái Tim ñó ñã ñổ ñến giọt máu cuối cùng trên 
Thánh Giá ñể chuộc tội cho chúng ta. Trái Tim Chúa Kitô ñã cùng phục sinh 
với Ngài và vẫn hằng rung ñộng vì yêu thương chúng ta, vẫn hằng thổn thức vì 
bị xúc phạm bởi sự bất trung, bất nghĩa và muôn vàn tội lỗi của chúng ta. Trái 
Tim ñó không chỉ còn rung ñộng mà ñã phát lên ngọn lửa thương yêu nhân 
loại. Chính ðức Kitô ñã ñích thân truyền dạy cho thánh nữ Margurite-Marie 
Alacoque ý chỉ muốn thấy Giáo Hội tôn thờ Thánh Tâm của Ngài. 

Phong Trào Cursillo nhắc nhở chúng ta từ Khóa Ba Ngày về Tình Yêu của 
ðức Kitô ñồi với nhân loại qua Bí Tích Thánh Thể, và nhất là trong lễ Clausura 
khi tặng chúng ta mẫu ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu cuốn vòng gai và bừng 
ánh lửa. ðiều này nhắc nhở chúng ta tích cực phúc âm hóa môi trường, ñem 
Tình Yêu Thiên Chúa ñến cho mọi người. ðối với người Cursillistas thì cuối 
tháng Sáu mỗi năm mang nhiều ý nghĩa. Trước hết là chúng ta mừng lễ kính 
Hai Thánh Phêrô, Phaolô Tông ðồ. Chúng ta noi gương vị Thánh Bổn Mạng 
Phaolô, quyết tâm trở lại, hăng say rao giảng Lời Chúa, tuyệt ñối trung thành 
với ðức Tin cho dù phải hi sinh mạng sống. 

Ngày ñầu tiên Tháng Bảy năm nay là ngày Lễ kính Thánh Tâm ðức Kitô. 
Chúng ta hãy làm palanca, ñền tạ những tội lỗi xúc phạm ñến Trái Tim Cực 
Thánh ñể cầu nguyện cho hai Khóa Cursillo 29 và 30 sẽ ñược tổ chức vào 
cuối tháng Bảy và ñầu tháng Tám sắp tới ñây. 

Lạy Rất Thánh Trái Tim ðức Chúa Giêsu ! Xin thương xót chúng con. 

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) 

• Trở lại 6 
(Duy Bình) 

• Gia ñình tôi 7 
(Cur_K7) 

• Dấu chân Chúa 8 
(Duy Bình) 

• Trăn trở 9 
Duy Bình 

• Tình Yêu nơi ấy 9 
(NTS) 

• Tôi làm trợ tá 10 
(TTP) 

• Tiễn Anh 11 
(Anne MC) 
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TỔNG KẾT NĂM GIA ðÌNH VÀ GIỚI TRẺ  
CỦA GIÁO PHẬN VÀ GIÁO XỨ 

GIA ðÌNH CÔNG GIÁO 
SỚM TỐI NGUYỆN CẦU 

Chân phước Gioan-Phaolô II từng 
ñọc kinh nguyện sau ñây cầu cho 
các gia ñình công giáo : 

Cầu xin sao cho ñừng có gia ñình nào 
ñược bắt ñầu mà không có nền tảng 
nâng ñỡ. 

Cầu xin sao cho ñừng có gia ñình nào 
bị tan rã vì thiếu vắng tình thương. 

Cầu xin cho ñôi bạn biết phục vụ nhau 
trong thân xác cũng như trong tinh 
thần. 

Ước mong sao cho ñừng có gia ñình 
nào phải sống dưới gầm cầu. 
Ước mong sao cho ñừng có người 
ngoài xen vào tổ ấm gia ñình và cuộc 
sống của ñôi bạn. 

Xin ñừng ai ép buộc họ sống không có 
viễn tượng tương lai. 

Xin cho ñôi bạn có thể sống ‘‘hôm qua, 
hôm nay và mãi mãi tương lai’’ trong 
tình phục vụ nhau. 

Ước chi gia ñình bắt ñầu và kết thúc 
một cách có ý thức về con ñường sống 
dành riêng cho họ. 

Xin cho người nam có ñược ân sủng 
làm người cha tốt. 

Xin cho người nữ trở thành bầu trời ñầy 
sự dịu hiền, sự tiếp ñón và sức nồng 
ấm. 

Xin cho những người con biết ñược sức 
mạnh phát sinh từ tình yêu thương. 

Xin cho người vợ người chồng có ñủ 
sức mạnh yêu thương không cùng. 

Ước gì không ai bước lên giường ngủ 
mà không xin ñược tha thứ hay trao 
ban tha thứ. 

Ước chi những trẻ nhỏ học biết ngay từ 
ñầu ñâu là ý nghĩa của ñời sống. 

Ước chi gia ñình biết thực thi sự chia 
sẻ vòng tay yêu thương và cơm bánh. 

Ước chi người vợ và người chồng 
không phản bội chính mình, và không 
phản bội con cái. 

Ước chi sự ghen tương không làm 
chấm dứt niềm xác tín về tình yêu giữa 
hai người. 

Ước chi trong bầu trời, ngôi sao sáng 
nhất là niềm hy vọng luôn hướng về 
trời trong hiện tại và mai sau. Nguyện 
Xin Chúa chúc lành cho gia ñình. Amen 

Paris, ngày 18 tháng 6 năm 2011 
Lê ðình Thông ■ 

Cảm nghĩ của chị Hoàng Thị Lan (Cursillista - THL) về Năm Gia ñình và Giới trẻ 
như sau :  
‘‘Tôi sống ơn gọi hôn nhân làm vợ, làm mẹ và làm bà nội bà ngoại. Tôi cố gắng 
làm tròn vai trò của mình. Tôi là kitô hữu và là một cursillista cho nên tôi cố gắng 
sống sao cho có ðức Kitô ở trong lòng cũng như tuyên xưng bằng ñời sống 
chứng tá của mình trong gia ñình, giáo xứ và xã hội.’’ 

ðời sống chứng tá trong gia ñình ñược thể hiện qua việc ñọc kinh chung. Theo 
chân phước Gioan-Phaolô II, ‘‘Cha mẹ công giáo có nghĩa vụ dạy con biết cầu 
nguyện. Ngay từ thuở còn thơ, con cái cần học hỏi ñể nhận biết Thiên Chúa, tôn 
vinh Người và yêu mến tha nhân.’’ Vẫn theo chân phước Gioan-Phaolô II, 
chứng tá sống ñộng của cha mẹ là yếu tố cơ bản không thể thay thế ñược, dạy 
con biết cầu nguyện (éducation à la prière). Việc gia ñình ñọc kinh chung khiến 
cha mẹ bước vào tâm trí con cái với bao buồn vui của cuộc sống không bao giờ 
phai nhòa ñược.  

Ta hãy lắng nghe những lời tâm tình của ðức Phaolô VI gởi các bà mẹ công 
giáo : ‘‘Các bà mẹ dạy con cách cầu nguyện ? Các bà có cộng tác với các linh 
mục ñể chuẩn bị cho con xưng tội, rước lễ, thêm sức? Khi con mình ñau ốm, 
các bà có nghĩ ñến những ñau khổ của Chúa Kitô, cầu xin ðức Mẹ và các thánh 
ban ơn cho con mau lành bệnh. Các bà có lần chuỗi trong gia ñình không ?’’ 

ðọc kinh chung trong gia ñình là hiệp thông với Chúa và kết hiệp với mỗi người 
trong gia ñình. Mỗi khoảnh khắc của ñời sống gia ñình là một lời cầu nguyện. 
Cha mẹ hướng dẫn cho con biết rằng lời cầu nguyện riêng của mỗi người chỉ là 
sự tiếp nối kinh nguyện chung của Giáo hội : kinh sáng kinh chiều, suy niệm Lời 
Chúa, lòng sùng kính ðức Mẹ. Kinh nguyện khiến gia ñình tham dự vào sứ 
mạng của Giáo hội trong thế giới hôm nay. 

Khi cầu nguyện, gia ñình nhận ra mình tế bào của Giáo hội, cha mẹ và các con 
ñều là con chung một cha. Giáo hội trao cho cha mẹ sứ mạng trao truyền ñức 
tin cho con cái (transmission de la foi aux enfants). Ngoài kinh sáng, kinh chiều, 
gia ñình còn ñọc kinh chung mỗi khi có biến cố trọng ñại. Gia ñình thường cùng 
nhau ñọc kinh tối.  

Trong mùa Giáng sinh, gia ñình nên ñọc kinh chung trước máng cỏ. Cha mẹ có 
thể sắp xếp một nơi ñọc kinh chung, với cuốn Kinh thánh, thánh giá, ảnh ñạo 
(icône), hoa nến (lumignon). Trong giờ kinh, cha mẹ có thể ñọc một ñoạn Phúc 
âm, ñọc lời nguyện nhân một sự việc có ý nghĩa trong ngày. Sau ñó là một 
khoảnh khắc yên lặng. Cha mẹ và các con có thể hát chung một bản thánh ca 
hoặc nghe nhạc ñạo. 

Việc ñọc kinh tùy vào thói quen trong từng gia ñình : kinh trước bữa ăn 
(bénédicité), kinh tạ ơn sau bữa ăn (grâces). Bénédicité do tiếng la tinh 
‘‘benedicite’’ có nghĩa là ‘‘Xin Chúa chúc lành’’ : ‘‘Lạy Chúa, xin chúc lành cho 
bữa cơm này và những người ñã sửa soạn, xin ban lương thực những người 
thiếu thốn. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh thần, Amen’’ (Seigneur, bénis ce 
repas et tous ceux qui l'on préparé, donne du pain à ceux qui n'en ont pas. Au 
nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen). Các thánh tông ñồ ñã xin Chúa 
‘‘dạy cho chúng con cách cầu nguyện’’. Giờ ñọc kinh chung, cha mẹ và các con 
làm dấu thánh giá, cùng nhau ñọc kinh Lạy Cha do Chúa Kitô dạy ta và kinh 
Kính mừng. 

Ngay từ tấm bé chưa ñủ ngôn ngữ, con trẻ ñã có thể nối kết cùng Thiên Chúa, 
nhiều khi còn hơn là người lớn. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể cầu nguyện ñược, 
dù chỉ là một câu một ý. Việc ñọc kinh lần chuỗi rèn luyện tâm hồn ñứa trẻ sau 
này sống ñạo vững vàng. Trong giờ kinh nguyện, nên bỏ qua các mối bận tâm 
của cuộc sống hàng ngày. ðọc kinh chung trong gia ñình là ñã cử hành phụng 
vụ (prier en famille, c’est déjà célébrer). 
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II. Nhận ñịnh Tam ðiểm. 

1. Một chất vấn hay m ột thắc mắc ñau ñầu. 

Theo ông Jack Chaboud, tác giả cuốn 'Les Francs-
macons' (Những người Tam ðiểm), thì: "Tam ñiểm có 
phải là một hội kín chuẩn bị một cuộc nổi loạn chống lại 
các giáo hội, quốc gia hay nhân loại không? Có phải là 
một giáo phái? một nhóm người ñược giác ngộ 
(illuminés)?, một 'băng doanh nghiệp' (une bande d'af-
fairéistes)?, một câu lạc bộ suy nghĩ về chính trị xã hội?, 
một tổ chức nhân bản? … Tuy là ñối tượng của sự hiếu 
kỳ, sự tinh vi khó xử, nhức ñầu buốt óc, của bao nhiêu 
gièm pha và thậm chí gớm ghét, nhưng trong thực tế, 
Tam ðiểm hiện thân như 'một chủ thuyết duy linh tự 
do' (une libre spiritualité). Chủ thuyết này là một chất 
vấn lớn về chính chúng ta, về người khác, về ý nghĩa 
ñời sống, về vũ trụ, về những những vấn ñề vượt tầm 
mức con người. Câu chất vấn này có thể dựa trên một 
tôn giáo, một niềm tin vào thần linh, hay một cách ñơn 
giản, trên tình huynh ñệ giữa con người với con người. 
Chính từ những tương cận này mà người ta có thể nhận 
diện ra những sắc thái của Tam ðiểm, một tổ chức ñã 
khai sinh gần 300 năm tại Anh quốc và hiện nay có tới 
7.000.000 thành viên trên khắp thế giới (26). 

2. Một chủ thuy ết duy linh nhi ều màu s ắc thần 
tho ại và bí ẩn : 

• Màu sắc thần tho ại và mê tín : 

Thuyết duy linh của tam ñểm mang nhiều màu sắc 
tôn giáo kiểu Hy Lạp và Ai cập thời xa xưa. Như chúng 
ta thấy ở trên, 'huyền thoại Hiram ñược coi là gốc rễ 
chính yếu của Tam ðiểm (ñọc lại số1). Từ huyền thoại, 
Tam ðiểm ñi tới thần bí (ésotérisme) qua việc thực hiện 
nghi thức khải ñạo và các ẩn ngữ, các biểu tượng (ñọc 
lại các số 14,15,17,18,19). Tác giả bài 'Hội Tam ðiểm, 
một hội kín bí ẩn nhất thế giới' quả quyết rằng: Mỗi hội 
viên khi gia nhập ñều phải qua một nghi lễ khải ñạo và 
nhận một con vật làm hộ mệnh' (27)  

• Màu sắc bí ẩn của một quy ền lực:  

Từ màu sắc bí mật của huyền thoại, của những 'biểu 
trưng' (như chúng ta thấy ở trên), Tam ðiểm còn có 
'màu sắc bí mật giữa những người Tam ðiểm ñể làm 
việc với nhau theo chủ ñích của Tam ðiểm, bí mật ñể 
tạo nên giữa các thành viên Tam ðiểm 'một thế 

… 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 và kết thúc) 

lực' (une force). Người ta nói rằng: Tam ðiểm không 
phải là một ñảng chính trị hay một hội từ thiện xã hội, 
Tam ðiểm là một 'lực lượng bí ẩn nhất thế giới', một 'thế 
lực của những người ñược khải ñạo hay ñược giác 
ngộ' (initiés, illuminés, illuminati). Những người này 
thường thuộc giới trí thức và quyền quý. Ngày nay, 
những người ñược giác ngộ xem ra ñã xâm nhập vào 
trong các trung tâm quyền lực của thế giới, ñặc biệt của 
Hoa Kỳ và Anh quốc. Trong tờ báo Nexus Magazine, 
ông Marcus Allen quả quyết rằng: "toàn hệ thống chính 
trị ở Hoa Kỳ và Anh quốc nằm trong tay một nhóm illu-
minati kiểm soát. Ở Pháp cũng vậy, Tam ðiểm ñã len lỏi 
vào trong các cơ cấu của chính quyền… Dấu vết cụ thể 
nhất của illuminati ở Mỹ chính là những dấu chỉ bí mật 
trên tờ giấy bạc 1 ñôla Mỹ: Phía sau tờ giấy bạc này, ta 
thấy bên trái có một kim tự tháp chưa xây xong, còn 
thiếu hòn ñá chóp ; trên có hình con mắt, con mắt thấy 
hết mọi sự . Dưới dưới tháp có khẩu hiệu 'Novus ordo 
seclorum' (trật tự mới của thế giới). Bên phải có con 
chim phượng hoàng, mang một tấm vải vuông trước 
bụng, trên ñó có vẽ những biểu tượng bí ẩn. Nếu ñúng 
như thế, thì thế lực của illuminati quả thật ñáng gờm khi 
biểu hiệu và khẩu hiệu của họ không rõ vô tình hay cố ý, 
ñã ñược in trên giấy bạc 1 ñôla của Hoa Kỳ rồi … Cũng 
vì tính cách bí ẩn này mà người ta từ lâu ñã gọi Tam 
ðiểm là 'bè nhiệm' hay ngày nay là một thứ 'giáo phái 
Thế hệ mới' (New age)… Thường các 'illuminati' hoạt 
ñộng trong bóng tối , bí mật kiểm soát các vấn ñề trong 
thế giới, trong hậu trường chính tri (28).  

ðàng khác, tại những quốc gia nói tiếng Anh và tại 
các quốc gia ở phía bắc ñịa cầu, như Thổ Nhĩ Kỳ chẳng 
hạn, vấn ñề không phải là Tam ðiểm tìm cách ñể ñạt 
quyền lực mà chính họ là quyền lực rồi. Lấy ví dụ như 
tại anh quốc chẳng hạn: Quốc chủ tối cao của Anh quốc 
cũng là vị lãnh tụ tối cao của 'Hiệp hội Tam ðiểm thống 
nhất' tại Anh quốc và của hơn 150 ban lãnh ñạo của 
Tam ðiểm (grand lodges) mà mỗi quốc gia ñều có một 
người. Riêng tại Hoa Kỳ, thì từng tiểu bang có một 
người lãnh ñạo của Tam ðiểm. Vào năm 1995, trong 
Hiệp hội Tam ðiểm Anh quốc ñã ñã có hơn 750.000 
thành viên thuộc hơn 8.000 chi hội Tam ðiểm khắp thế 
giới. Bên cạnh ñó, vì thứ luật bảo mật hay bí ẩn của 
Tam ðiểm, người ta không có cách nào biết ñược một 
cách chắc chắn: các illuminati có tích cực hoạt ñộng hay 
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và khuynh hướng 'Tam ðiểm loại trừ những ñặc tính 
riêng của tôn giáo, những truyền thống lâu ñời của công 
giáo' (31). 

• Vừa là công giáo v ừa là Tam ðiểm 

Như trên ñã nói, Thế hệ mới (New age) là sản phẩm 
của Tam ðiểm. Cả hai thích dùng từ 'duy lin-
h' (spirituality), vì từ này có tính cách cộng hưởng chủ 
quan hơn từ tôn giáo (religion). Không thiếu những 
thành viên Tam ðiểm vẫn xưng mình vừa là công giáo 
vừa là Tam ðiểm. Thực tế, ña số thành viên Tam ðiểm 
là những người theo ngộ ñạo hay thuyết bất khả tri 
(agnostics) và là những nhà thần luận (deistes). Cha 
M.G. Gomez bảo rằng 'Họ nên nhìn nhận rằng họ thuộc 
về hai tôn giáo: công giáo và Tam ðiểm' (32) 

4. Giáo Hội Công Giáo ñối với Tam ðiểm. 

• Cấm gia nh ập hội Tam ðiểm. 

Ngay năm 1730, ñức giáo hoàng Clément XII ñã cấm 
người công giáo gia nhập Tam ðiểm. Việc cấm ñoán 
này thành gia trọng ñến 'vạ tuyệt thông' bởi ñức giáo 
hoàng Benoit XIV năm 1751. Vạ tuyệt thông ñược 
khẳng ñịnh lại bởi ñức giáo hoàng Léon XIII năm 1884. 
Tuy nhiên vạ tuyệt thông bấy giờ chỉ nhằm vào những 
phong trào Tam ðiểm thù nghịch với Giáo Hội, như Tam 
ðiểm Ý và trung ương Tam ðiểm Pháp. Trung ương 
Tam ðiểm Pháp công khai chống giáo sĩ và thù nghịch 
với Giáo Hội Công Giáo, bãi bỏ ñiều khoản ñầu tiên của 
hiến chế Tam ðiểm 'ñòi buộc các thành viên phải tin 
tưởng vào Thiên Chúa và sự bất tử của linh hồn'. Họ ñã 
tách rời khỏi ñơn vị lớn của Anh quốc.  

• Thông ñiệp của hai ðức Giáo Hoàng 

ðức giáo hoàng Pie IX, nhất là ñức giáo hoàng Léon 
XIII ñã ra nhiều thông ñiệp lên án những chủ thuyết của 
thơi ñại mới, trong ñó, trực tiếp hay gián tiếp lên án hội 
Tam ðiểm. 

ðức Pie IX ra thông ñiệp 'Quanta Cura' (Hết sức 
quan tâm) ngày 8. 12. 1864 lên án Tự nhiên chủ nghĩa 
(naturalisme), chủ nghĩa tư bản tự do (libéralisme), và 
lãnh ñạm chủ nghĩa (indifférentisme), chủ nghĩa phóng 
túng (latitudinarisme), các hội kín hay bè nhiệm 
(sociétés secrètes), các hội giáo sĩ tự do (sociétés cléri-
co-libérales).  

ðức Léon XIII lần lượt ban hành các thông ñiệp: 1) 
'Quod Apostolici' (ðiều thuộc về Tông Tòa) ngày 28. 
12.1878 mục ñích nêu lên những sai lầm của thế giới 
tân tiến, chủ nghĩa cộng sản, tự do phóng túng, các giáo 
phái và các hội kín. Ngài khẳng ñịnh Giáo Hội có khả 
năng và thẩm quyền trong các vấn ñề chính trị và xã 
hội. 2) 'Aeterni Patris' (Thuộc về Chúa Cha hằng hữu), 
ngày 4. 8.1879, ñể nhấn mạnh 'lý trí phải phục tùng ñức 
tin và triết học tân tiến có một ảnh hưởng xấu vì ñang 
cung cấp khí giới cho kẻ thù của Giáo Hội. ðồng thời 
ngài kêu gọi phải trở về với triết lý của thánh Thomas… 
3) 'Nobilisima Gallorum gens' (Dân tộc Pháp rất cao 
thượng) ngày 08. 02. 1884, chống lại chủ thuyết thế tục 

không, và tầm ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp của 
Tam ðiểm ñi tới ñâu . Chính phủ của cựu thủ tướng 
Tony Blair ñã tìm cách quy ñịnh và bắt buộc các thành 
viên Tam ðiểm phải công khai tuyên bố 'họ là thành viên 
Tam ðiểm', ñặc biệt các công chức cao cấp và các công 
chức thuộc ngành tư pháp và ngành cảnh sát. Thực tế, 
ñã có 1.400 chánh án tuyên bố công khai, nhưng người 
ta ước lượng con số còn ñông hơn nhiều… (29). 

3. Bản chất của Tam ðiểm là vô th ần.  

• Ba sắc thái: thuy ết tương ñối, chủ ngh ĩa vô 
thần, thuy ết ngộ ñạo. 

Cha Manuel Guerra Gómez, tác giả của 25 cuốn 
sách nói về các giáo phái và các chủ ñề khác, vừa mới 
xuất bản cuốn sách bằng tiếng Tây Ban Nha mang tựa 
ñề 'Âm mưu của Tam ðiểm' (La trama masónica – The 
masonic plot). Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Zenit 
cha khẳng ñịnh: "Cách thức của Tam ðiểm, vốn tự bản 
chất là vô thần, bộc lộ ra một thứ học thuyết tương ñối 
về lịch sử, rồi từ ñó họ cổ võ thuyết tương ñối về văn 
hóa xã hội"… Thật hợp lý khi nghĩ rằng "Tam ðiểm cố 
gieo rắc và loan truyền những nguyên tắc theo ý thức hệ 
của họ, là thuyết tương ñối, chủ nghĩa vô thần và thuyết 
ngộ ñạo… Nếu trên chúng ta nói 'Tam ðiểm trở thành 
một thế lực quốc tế về mọi ngành chính trị, văn hóa, 
khoa học…', thì rõ rệt thế lực này hiện ñang khống chế 
Quốc hội Âu châu. Người ta nghĩ tới 60% dân biểu Âu 
châu thuộc Tam ðiểm. Do ñó 'thực chất mà nói, tất cả 
những ñề nghị liên quan tới các vấn ñề gia ñình, ñạo 
ñức sinh học, vốn trái ngược hẳn giáo huấn của Giáo 
Hội, thậm chí trái ngược với luật tự nhiên, ñều ñược 
Quốc hội Âu châu thông qua. ðây cũng là trường hợp 
mà Rocco Buttuglione của Ý bị chối từ vào chức vụ Ủy 
viên bởi khối vô thần vốn chiếm ña số trong Quốc hội Âu 
châu (30). 

• Khó ñối tho ại với Tam ðiểm. 

Về ñiểm này, cha M. G. Goméz cho biết: ðành rằng 
có những bất tương hợp khách quan giữa Giáo Hội 
công giáo và Tam ðiểm, Giáo Hội vẫn mời gọi ñối thoại 
với các thành viên Tam ðiểm về các vấn ñề liên quan 
ñến văn hóa và xã hội. Dĩ nhiên có những mức ñộ ñối 
thoại khác nhau. ðiều ñáng quan tâm là 'Theo bộ Giáo 
Lý ðức Tin, việc phán quyết về bản chất của Tam ðiểm 
không thuộc thẩm quyền của giáo hội ñịa phương'. ðể 
'ñối thoại với người Tam ðiểm, cần suy xét về tính hiện 
thực và những hệ quả về tính bí mật của Tam ðiểm'. 
Phải nói thật, làm sao chúng ta có thể ñối thoại chân 
tình với một người khi người ñó ñang ñeo mặt nạ? Dầu 
vậy, chúng ta vẫn có thể ñối thoại về các vấn ñề có tính 
cách văn hóa và xã hội. Bởi vì, cho dù các tôn giáo và 
các ý thức hệ ñược lồng hết cả vào văn hóa, thì vẫn có 
cách tìm ra ñược những ñiểm chung ñể ñối thoại. Nói 
như vậy, chúng ta không phủ nhận rằng 'ngay cả trong 
lãnh vực văn hoá, việc ñối thoại với Tam ðiểm vẫn gặp 
những khó khăn nghiêm trọng, vì muốn hay không, 
chúng ta sẽ ñụng vào chủ nghĩa vô thần của Tam ðiểm 
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Hội trong mọi phạm vi sinh hoạt… Mục ñích tối hậu của 
Tam ðiểm là 'triệt hạ tất cả các tôn giáo, nhất là Thiên 
Chúa Giáo ñể xây dựng tòa nhà lý tưởng cho nhân 
loại'… (M.G. Gómez). Phải chăng hiểu như vậy, nên 
năm 1989, khi hài cốt linh mục Grégoire, người ñệ trình 
dự luật hủy bỏ chế ñộ nô lệ và phục hồi quyền công dân 
cho người Do Thái, ñược ñưa vào ñiện Panthéon, ñức 
hồng y J.M. Lustiger, ñã từ chối không ñi dự lễ vì linh 
mục Grégoire là một thành viên Tam ðiểm (34) ■ 

Chú thích  
(26) Jack Chaboud: 'Les Francs-macons' – éd. Les Essen-

tiels Milan, 2004. tr. 3 

(27) Internet 'Hội Tam ðiểm, hội kín bí ẩn nhất thế giới, - 
http://lichsuvn. info/ forum/ shwthread.php?t=924. 

(28) xem chú giải (24) 

(29) Internet: http://vietcatholic.net/ News/Html/55842.htm 
(17.6.2008). 

(30) xem chú giải (26). 

(31) xem chú giải (26). 

(32) xem chú giải (26). 

(33) Théo (L'Encyclopédie catholique pour tous), 1989 tr. 
421, 533,1078, 1131. 

(34) Hứa Vạng Thọ: 'Hội Tam ðiểm' (La France-Maconnerie/
Freemasonry) cf. Internet chú giải (0).  

hóa (laicisation) ñang lan tràn và nhắc nhớ rằng không 
thể loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi hiến pháp quốc gia. 4) 
'Humanum genus' (Nguồn gốc nhân loại), ngày 20. 04. 
1884, chống lại Tam ðiểm vì Tam ðiểm ñối nghịch với 
sự công bằng và luân lý tự nhiên, Tam ðiểm phân hóa 
xã hội bằng chủ thuyết vô thần… 5) 'Immortale 
Dei' (Thiên Chúa bất tử), ngày 01. 11. 1885, nhắc nhở 
rằng Thiên Chúa là ðấng sáng tạo và thiết ñịnh xã hội, 
mọi uy quyền ñều do Chúa ban cho… Giáo Hội ñộc lập 
ñối với thế quyền. Ngài lên án chính sách tục hóa và lột 
trần những nguy cơ của chủ thuyết tự do tư tưởng…  

• Dịu lại dần dần 

Gíáo luật 1917 ñã cấm việc gia nhập vào ñơn vị 
Tam ðiểm và xếp vào một trong 42 vạ tuyệt thông tức 
khắc nêu trong giáo luật (kk 2315-2319). Nhưng trong 
bản tuyên ngôn ra ngày 11. 09. 1974, ñức hồng y Se-
per, bộ trưởng thánh bộ ðức Tin ñã giới hạn vạ tuyệt 
thông này vào trường hợp gia nhập các ñơn vị công 
khai chống tôn giáo.  

Trong bộ Giáo Luật mới, năm 1983, không nói ñến 
việc cấm gia nhập một ñơn vị Tam ðiểm. Tuy nhiên 
trong bản tuyên ngôn ra ngày 26. 11. 1983, ñức hồng y 
Rattzinger, kế vị ñức hồng y Seper, hiện nay là ñức 
giáo hoàng Benoit XVI, ñã coi việc gia nhập ñơn vị 
Tam ðiểm là một tội trọng và xác ñịnh rằng chính 
ñương sự tự loại mình ra khỏi việc lãnh nhận các bí 
tích. Một bài diển giảng ñăng trên báo Osservatore Ro-
mano nhận ñịnh rằng: một sự bất khả tương hợp về 
nguyên tắc không cản ngăn việc cộng tác vào những 
công trình có mục tiêu rõ ràng: vận ñộng hòa bình, 
bênh vực sự công bằng xã hội, bảo vệ các giá trị ñạo 
ñức…  

Tại Pháp, mọi liên hệ và tiếp xúc ñều do Văn phòng 
Bất tín - ðức tin (Service Incroyance-Foi) của Hội ðồng 
Giám Mục với 'Tam ðiểm tin tưởng' hay 'Tam ðiểm 
không tin tưởng'. Người công giáo trong ñơn vị lớn 
quốc gia ñông hơn trong các ñơn vị khác, vì ñơn vị này 
không thù nghịch với Giáo Hội. Ngày 15.11. 1985, Ban 
thường trực của Hội ðồng Giám Mục Pháp, hội ñồng 
của liên ñoàn Tin Lành Pháp, Ủy ban thường trực các 
Giáo Hội Chính Thống, Thượng hội ñồng Do Thái Giáo 
và ñại diện của Hồi Giáo, ñã liên ñới với lời kêu gọi của 
9 tổ chức nhân ñạo, trong ñó có 5 ñơn vị tam ñiẻm, ñể 
'kêu gọi tình huynh ñệ ñối với kiều cư và chống lại mọi 
kỳ thị chủng tộc'. ðó là lần ñầu tiên tại Pháp người ta 
thấy một bản văn có chữ ký của Hội ðồng Giám Mục 
Pháp và của chi viện Tam ðiểm (33). 

* ðừng quên 'âm m ưu của Tam ðiểm' 

Hiện nay trên thế giới có trên 7 triệu thành viên Tam 
ðiểm. Nguyên tại Pháp có từ 90 ñến 100.000 người 
Tam ðiểm. Có lẽ ñối với Giáo Hội Công Giáo, Tam 
ðiểm không còn là 'thù ñịch chí tử' như thời xưa nữa. 
Nhưng theo tác giả cuốn 'Âm mưu của Tam ðiểm' (The 
Masonic Plot), và như trên ñã nói, 'tự bản chất Tam 
ðiểm vẫn là vô thần và luôn tìm cách khuynh ñảo Giáo 

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

C� Ông Gioan Baotixita HOÀNG V#N THÌN, ch'ng c(a 
c� bà Maria Tr,ơng Th. Ng/ (cursillista K7), thân sinh 
c(a các ch. Maria Hoàng Th. Lan (cursillista K6) và 
Maria Hoàng Th. Loan (cursillista K25), ñã ñ,>c Chúa 
g/i vào Chúa nh@t 19-06-2011 tEi Vi�t Nam, h,Gng th/ 
91 tuHi. 

Anh Michel BEAUGENDRE, cursillista K20 và là hi�n 
phu ch. Beaugendre Th. Liên (K21) ñã tR tr�n tEi Paris 
ngày 31/05/2011 sau 54 n�m hành trình tEi thX. 

Bà Jacqueline TR[N TH\ NG]C DUNG, nhEc m^u c(a 
ch. Marie Thérèse Tr�n Th. Tâm (K15), vRa qua ñ�i 
ngày 20-06-2011 tEi Sài Gòn, h,Gng th/ 77 tuHi. 

Trong ni�m tin vào ðbc Kitô Ph�c Sinh, BðH xin tdt ce 
chúng ta cùng hi�p ý c�u nguy�n cho các linh h'n 
ng,�i thân yêu ñ,>c sgm vào N,gc Tr�i. Cách riêng xin 
Thiên Chúa an (i và tr> giúp ch. Liên và các con trong 
giai ñoEn thh thách này. 
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Nắng hè lên thật sớm. Bày chim rừng thức giấc ríu rít réo 
gọi nhau cũng sớm hơn mọi mùa. 

Khác nào ñồng hồ báo thức, tiếng líu lo của bày chim ñưa 
tôi vào buổi ñầu ngày. 

Bước xuống khỏi giường trong phút giây hãy còn trong 
vắt của một ngày mới. Tôi trịnh trọng làm dấu thánh giá, 
và dâng lên Chúa phút ban mai, cùng với lời khẩn nguyện 
xin Cha thánh hóa ñỡ nâng hành trình con hôm nay. 

Thời gian của Chúa ñến với tôi phút ban mai trong vắt 
như pha lê, chưa vương vấn, chưa hoen ố bởi lỗi lầm. 

Những kỷ niệm ñẹp thật khó quên của " thủa ban ñầu lưu 
luyến ấy " trong tình trường của kiếp người hẳn không ít 
người ñã từng trải nghiệm. Có cái thủa ban ñầu ñến nay 
còn tồn tại, 

còn chung tình dựng xây hạnh phúc, và kỷ niệm ban ñầu 
ñôi lúc vẫn tìm về hiện tại với thật nhiều lưu luyến ; người 
viết thơ ñã khuếch ñại thời gian tới cả ngàn năm cho ñời 
người ñể lưu luyến ñậm nét hơn. 

Nhưng cũng không thiếu cái " thủa ban ñầu lưu luyến ấy " 
hiện về trong tiếc nuối của tình ñầu tan vỡ. Lưu luyến khó 
quên mà ray rứt, hẳn cũng " dễ mấy ai quên " ! 

Có lời ca từng viết : " Chúa yêu con từ thủa chưa có ñất 
trời " 

Rồi tôi bước vào ñời, tôi làm người … Thời gian như cái 
nôi ôm ấp ñời tôi. Thời gian trải dài tình sử Cha trên trời 
ñồng hành với tôi. Khi nói tới hành trình ñời người, cha 
mẹ, người thân ai nấy ñều mong tôi lớn khôn nên người, 
thành thân – thành nhân… 

Thời gian cứ trôi, người ta ñã từng ví thời gian trôi lẹ như 
tên bay. Thời gian trôi vào dĩ vãng là một trong những thứ 
mà con người không bao giờ níu kéo lại ñược ! 

Có bài ca tôi ñã từng nghe : 

" Một ngày ñã qua ñi 
Là một ngày không trở lại ! " 

Thời gian trôi ñi chất cao tuổi ñời. Càng về buổi xế bóng 
tôi càng thấy ñời người trôi thật lẹ, càng thấy ñời người 
qúa ngắn ngủi !  

Nếu cái phút ñầu ngày trong ñẹp vẹn toàn từ bản chất 
cao ñẹp của thời gian Cha trên trời gửi tới, tôi cứ nhịp 
nhàng chuyển tiếp trong hành trình mến tin ñầy ñặn, thì 
thời gian một ngày nào dễ mấy ai quên, và thời gian một 
ngày sẽ không qua ñi mà không ghi lại nét của " cái thủa 
ban ñầu lưu luyến ấy ". Lưu luyến giữa tôi với Ngài – lưu 
luyến giữa tôi với người. Một ngày ñẹp ghi ñậm nét giữa 
môi trường tôi hiện diện, không chỉ ngàn năm khó quên, 
mà niềm nhớ sẽ ñi vào vĩnh cửu. 

Nhưng giữa sóng gió, giữa cuồng phong, cái mong manh 
khó mà toàn vẹn. Giữa cái ngắn ngủi của một ngày, thời 

gian không còn ñẹp, không còn trong vắt khi vấp ngã, 
khi tình tôi với Ngài – tình tôi với ñời chẳng tròn vẹn. 

Chiều về. Hoàng hôn ñỏ ối, chim rừng không còn thấy 
ríu rít, nhưng lo tìm về tổ cho một giấc ngủ cuối ngày ! 
Chúng ñã cho không gian, thiên nhiên một ngày ñẹp 
với những ñóng góp sinh ñộng lượn bay, với tiếng líu 
lo cho một ngày rộn rã. 

Phút cuối ngày của tôi mong là giờ phút kết tụ nét ñẹp 
ñáng nhớ mà " ngàn năm ñâu dễ mấy ai quên ". 

Nhìn lại thời gian trôi qua, với những vấp ngã, bất toàn 
… hằn lại trong tôi, ghi lại nơi người … Lạy Chúa ! xin 
cho con biết Chúa hơn, và biết mình con hơn " như lời 
thánh Y-Nhã từng khẩn nguyện. 

Tôi thấy tình yêu vời vợi Thiên Chúa luôn ñồng hành, 
Ngài cho mắt tôi còn mở ra ñược ñể nhìn ra thân phận 
yếu ñuối, nhìn ra bước chân tôi vấp ngã, trệch ñường, 
và Ngài ban nghị lực cho tôi TRỞ LẠI bước vào 
ñường Chúa muốn tôi ñi. 

Khúc rẽ cuộc ñời tôi, giờ phút Mắt ñối Mắt – Lòng bên 
Lòng. Tim tôi nóng hổi, tràn trề ước mơ sẵn sàng dấn 
bước lên ñường cho một hành trình lý tưởng : Làm 
men – làm muối cho ñời.  

Lời trao gởi, kết ước của một cuộc tình : 

" Chúa Kitô tin t ��ng nơi con " 

Tôi ñã thủ thỉ với Ngài trong tin yêu, cam kết …Tin 
tưởng vào một ngày mai: 

"Và con trông c 	y vào ơn thánh Chúa "  

ðó chẳng phải là " cái thủa ban ñầu lưu luyến ấy " ñó 
sao ? 

Liệu cái tương quan lưu luyến " ngàn năn ñâu dễ mấy 
ai quên " có tồn tại hay ñã và ñang phai mờ cùng năm 
tháng !? 

Nếu như " lưu luyến thủa ban ñầu " chỉ còn là bóng 
mờ, thì cuộc tình chỉ còn ghi lại ñắng cay của tan vỡ, 
ray rứt tiếc nuối !?. 

Không ! Tôi muốn TRỞ LẠI ! Muốn bắt ñầu lại, khơi lại 
nét ñẹp ñầy luu luyến của cái thủa ban ñầu. 

Trong cái mong manh của thân phận mình, c	y d
a 
vào ơn thánh Chúa , tôi muốn ñể lại một cuộc tình ghi 
ñậm nét, muốn ñể lại cho ñời chút luyến lưu cho " một 
ngàn năm gợi nhớ ", ñể một ngày qua ñi không chìm 
vào luyến tiếc, ñể ñời tôi qua ñi còn ñể lại nét khó 
quên. 

MXn ting các anh ch. hai Khóa 29 - 30  
Và nhkng anh ch. ñang cùng sánh b,gc cho kXt ,gc th(a ban ñ�u 

Duy Bình ■ 

TR� L�I " Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy, 

Ngàn năm đâu dễ mấy ai quên " 
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2000 năm trước THẦY ñã nói : « ðây là ñiều răn của 
Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy ñã yêu 
thương anh em » (Gioan 15,12) Bên cạnh THẦY, thánh 
cả PHAOLÔ là quan thầy của gia-ñình-tôi cũng thường 
khuyên : « ðức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không 
ghen tương, không vênh vang, không tự ñắc, không làm 
ñiều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không 
nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng 
vui khi thấy ñiều chân thật. ðức mến tha thứ tất cả, tin 
tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu ñựng tất cả. (1 Côrintô 
13, 4-7) Chúng tôi cũng có thể chạy ñến nép vào vòng 
tay che chở của MẸ. Và MẸ sẽ bảo chúng tôi hãy cầm 
tràng hạt Mân Côi mà cùng MẸ ñi lại con ñường Thập 
Giá của Con MẸ. ðể rồi sau ñó, tự chúng tôi sẽ hiểu 
rằng, bất cứ một sự trách móc, hờn giận, chia rẽ nào 
của chúng tôi cũng sẽ là một cái ñinh làm ñau ñớn thân 
xác của ðấng ñã chịu chết vì quá yêu thương chúng tôi. 
Cuối cùng, « giận thì giận, mà thương thì thật là 
thương », ñược sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, 
chúng tôi lại có thể chạy ñến với nhau, ngồi lại bên 
nhau, và tay trong tay tiếp tục cùng ñi bên nhau trên con 
ñường nhiều màu sắc mà chúng tôi vẫn quen gọi là con 
ñường NGÀY-THỨ-TƯ. Con ñường ñó ngắn dài tùy 
theo Thánh Ý Chúa dành riêng cho mỗi người, nhưng 
trên hành trình lữ thứ trần gian, chúng tôi luôn có chung 
một hoài bão, một lý tưởng, một quyết tâm : ngay từ 
giây phút hi ện tại này , sống ñể làm chứng nhân cho 
Niềm-Tin, Yêu-Th ương và Hy-Vọng ; sống trong Tình-
Chúa , sống với Tình-Người …Chắc chắn là Thiên 
Chúa sẽ gìn giữ và ban Ơn cho gia-ñình-tôi luôn hiệp 
nhất, gắn bó, và yêu thương nhau luôn mãi…. 

 (À, suýt nữa tôi quên nói về một ñiều rất quan trọng. 
ðó là cái ‘Họ’ của gia ñình chúng tôi. Một cái ‘họ’ rất dễ 
thương, dễ nhớ, dễ gọi. Không tin xin cứ hỏi bất cứ ai 
trong gia ñình này, nhất là những người biết sử dụng 
Internet, hay gửi mails cho nhau, chắc chắn ñã thấy 
qua, hay chính mình ñã sử dụng làm bí danh, hay mật 
mã, với cái ‘họ’ của mình : họ « Cur  » …)  

Hướng về hai khóa 29 & 30 Paris  

*** Mùa hè 2011 – Cur_K7  

Gia-ñình-tôi ñông ñúc lắm. Tính tới năm nay ñã lên 
ñến hơn…ngàn người rồi ! Và cứ trung bình hai năm thì 
thêm ñược khoảng năm mươi thành viên nữa. ðiều này 
nói lên ñược sức sống tuy thầm lặng mà rất là dồi dào 
của gia-ñình-tôi. Dĩ nhiên là với số thành viên ñông ñúc 
như vậy, trong thời buổi « củi quế gạo châu » này, gia-
ñình-tôi không thể quây quần sống chung một chỗ. ðã 
từ lâu, chúng tôi cư ngụ rải rác khắp nơi trên các nước 
Châu Âu (Pháp, ðức, Bỉ, Thụy Sĩ, Na Uy, v.v…), và có 
người ñang sinh sống ở VN. Vì thế, tuy ñều là ‘da vàng 
mũi tẹt’, nói thứ ngôn ngữ ‘con rồng cháu tiên’, chúng tôi 
lại mang nhiều quốc tịch khác nhau. Trong gia-ñình-tôi 
có nhiều thế hệ, các bậc cao niên cũng ñã trên tám 
mươi, con cháu ñứa nhỏ nhất chắc ngoài hai mươi, 
không kể ñám hậu bối ‘baby’ chưa chính thức vô ‘sổ gia 
ñình’. ðặc biệt là gia-ñình-tôi là ñược Chúa thương ban 
cho có rất nhiều linh mục tu sĩ nam nữ, bên cạnh những 
người sống ơn gọi gia ñình, làm ông bà, cha mẹ hay 
giáo dân tận hiến. 

« Trăm người thì trăm tánh », trong gia-ñình-tôi có ñủ 
hết các ñặc tính ba miền Bắc, Trung, Nam của dân tộc 
VN. Tuy thế, chúng tôi rất yêu thương nhau. Ngày vui, 
tháng buồn, chúng tôi ñều chung chia với nhau nhờ 
những lần gặp gỡ ñịnh kỳ hằng tháng, hay bất cứ khi 
nào cần thiết. Tình thương chúng tôi trao nhau không 
phải là thứ trang sức loè loẹt bên ngoài, hay là ‘tấm vé’ 
chúng tôi tự mua ñể ‘lên thẳng’ Nước Trời. ðó là một 
thứ tình có thật, rất lạ lùng, khó diễn tả, ñôi khi gắn bó 
thắm thiết hơn cả tình gia ñình ruột thịt. Tình yêu ñó ñã 
khởi ñi từ một lời tuyên hứa : với chính bản thân, trước 
mặt Thiên Chúa và cùng với anh chị em mình. Chúng 
tôi ñã ñược cấp một loại ‘căn cước riêng’, sau khi tự tay 
ký tên dưới lời tuyên hứa ñó. Thẻ căn cước ấy gọi là 
S.V.L. Vì tình thương ñầy tràn ñó mà mỗi lần chúng tôi 
gặp nhau là muốn ôm chào nhau thắm thiết, và lưu 
luyến nhiều khi phải chia tay, khiến những ai chưa quen 
biết gia ñình tôi thường ngạc nhiên vì thói quen quá 
‘Tây’ này của gia ñình tôi. 

Tuy vậy, trong thân phận con người mỏng dòn yếu 
ñuối, chúng tôi vẫn khó tránh khỏi chuyện bất ñồng ý 
kiến trong cách hành xử, làm việc. Khi hờn giận nhau, 
chúng tôi có nhiều cách ‘xả giận’. Người chọn ñến tâm 
sự thầm lặng với CHA, và bao giờ CHA cũng âu yếm 
nhắn nhủ : « phải tha thứ ñể ñược CHA tha thứ » (Mát-
thêu 6, 15) Có người thích tìm ñến với THẦY, ðấng mà 
chúng tôi ñã chọn ñể làm mẫu gương sống ñời, sống 
ñạo. THẦY thường nhắc lại với chúng tôi ñiều mà hơn 
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B ước tới cửa thánh ñường, tôi ñã thấy tiếng dương 

cầm từ trong vọng ra thật thánh thót.Chúng tôi ñi dự 

lễ sớm hơn thường lệ nên gặp lúc ca ñoàn ñang dợt lại 

những bài thánh ca trước thánh lễ. Hòa quyện trong tiếng 

dương cầm , âm hưởng của những bài thánh ca qua nghệ 

thuật hòa âm ñược diễn tả ñiêu luyện dẫn tôi vào cảm 

nghiệm linh thiêng của những giờ phút 

chuẩn bị ñi vào thánh lễ. 

Nội cung thánh ñường 

hôm nay có những chuẩn 

bị ngoại thường, và diễn tiến 

của thánh lễ cũng có vài khác biệt. 

Không có bài thánh thư, mà thay vào ñó bằng một cuộc 

ñối thoại với Thiên Chúa 

do một giáo dân trình bày. Chủ ñề của cuộc ñối thoại ngắn 

gọn hàm chứa nội dung diễn tả sự hiện diện của tình yêu 

Thiên Chúa bao bọc, nâng vực, ñồng hành với con người 

qua mọi cảnh huống cuộc sống. Người diễn ñọc dùng từ " 

Du " của ðức ngữ, mỗi lần gặp chữ " Du " bà nhấn mạnh 

một cách thân tình, trong tri ân cảm mến. Trong ðức ngữ 

chữ " Du " chỉ dùng khi người ñối diện là ñối tượng thân 

tình, nếu không, người ta dùng chữ Sie trong tương quan 

dè dặt tương kính. 

Trong tương quan với Thiên Chúa Tình Yêu, kinh nguyện 

của Giáo Hội ðức ñều dùng từ " Du " 

thật thân tình giữa tương quan Cha-con với Thiên Chúa. 

Sau phần công bố Tin Mừng, cũng không thấy linh mục 

chủ tế chia sẻ Lời Chúa như thường lệ, mà ngài nhường 

cho một nhóm giáo dân trao những hình bàn chân  ñược 
cắt sẵn bằng giấy màu có tô vẽ thật khéo. Mỗi người tham 

dự thánh lễ ñều nhận ñược một một miếng giấy cắt vẽ 

hình Bàn Chân. Linh Mục chủ tế ñã giải thích lý do không 

có phần chia sẻ Bài Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay, và 

thay vào ñó phần cảm nghiệm của từng người tham dự 

thánh lễ ghi vào miếng giấy hình Bàn Chân vừa nhận 

ñược. Ngài gợi ý thêm : cuộc ñời mỗi người chúng ta, trải 

qua mọi khúc quanh cuộc sống, nếu chúng ta thức tỉnh, 

nếu quan tâm sẽ thấy " DẤU CHÂN " Thiên Chúa ñồng 

hành, " Dấu Chân " Ngài ñể lại xuyên suốt thời gian, 

xuyên suốt lịch sử cuộc ñời chúng ta… 

Một số cảm nghiệm qua nội dung linh mục chủ tế gợi ý 

ñược ñọc lên cho mọi người cùng lắng nghe… 

Những cảm nghiệm thật ña dạng trong hành trình ñời tín 

hữu tôi ñược nghe, ñã ñưa tôi chìm vào hồi tưởng và 

chiêm ngắm Tình Yêu Thiên Chúa qua " DẤU CHÂN " 

Ngài ghi ñặm trong ñời tôi. 

Tôi thấy " DẤU CHÂN " của tình Cha yêu thương săn sóc 

bao bọc, ñỡ nâng trải dài , xuyên suốt không gian Ngài ñặt 

tôi vào : Dấu Chân yêu thương vượt qua lằn ranh chủng 

tộc, tôi là người Việt, cộng ñoàn dân Chúa quanh tôi là 

người bản xứ, nhưng chúng tôi không hề có lằn ranh 

ngăn cách. Những tín hữu ngồi quanh tôi hôm nay , 

lúc này ñang cùng chia sẻ một nhịp ñập của ðức Ái 

nguồn mạch từ ðấng chúng tôi tôn thờ; và tôi tìm thấy 

" Dấu Chân " Cha trên trời ở ñó. Chúng tôi cùng hòa 

quyện trong hiệp nhất khi ñọc kinh Lạy Cha : " Lạy 

Cha chúng con ở trên trời …“. Và 

sau ñó cùng chia sẻ một " 

Tấm Bánh ". Dấu Chân 

của một tình Cha yêu 

thương qúa bao la cao 

vời, và chỉ có Tình Yêu diệu vợi 
ñó mới ñể lại Dấu Chân tuyệt vời ñó giữa con cái 

Ngài. 

Trở lại cuộc sống ñời thường, lời nhắc nhở của linh 

mục chủ tế, và những chia sẻ cảm nghiệm của cộng 

ñoàn dân Chúa vẫn mãi vang vọng trong tôi, mở mắt 

tôi nhìn ra Dấu Chân Cha trên trời khắp nơi : làn khí 

tôi ñang thở, ánh mặt trời ấm ñẹp của một buổi sớm 

mùa hè, làn gió ñang mơn trớn cỏ cây quanh tôi, tiếng 

chim trời thánh thót…và hơn nữa sức sống kỳ diệu 

trong con người bé mọn nơi tôi, nơi người quanh tôi, 

những vũ trụ thu hẹp ñã và ñang nhịp nhàng vươn lên 

sức sống qua thời gian. 

ðến ñây, tôi chợt nhớ tới câu trả lời ngắn gọn nhưng 

hàm chứa một mời gọi kiếm tìm khi Chúa Kitô trả lời 

hai môn môn ñệ Gioan : " TỚI mà XEM " ( Ga. 1 : 

39 ) . Những con tim hững hờ, không tha thiết, không 

thành tâm kiếm tìm chắc chắn sẽ không biết Ngài ở 

ñâu ! 

ðức Thánh Cha Bênêdictô XVI từng dạy : " ðức Giêsu 

không ở một nơi cố ñịnh. Ngài ở trên ñường, ở trong 

những bước ñi trước. Chỉ khi ta theo Ngài, cùng lên 

ñường, lúc ñó ta mới học biết Ngài ở ñâu, và rồi ta 

cũng sẽ thấy Ngài. Nếu chỉ muốn hiểu Ngài qua lý 

thuyết và suy luận, ta sẽ chẳng biết ñược Ngài 

" ( TCvà TT. Tr. 260 )  

" Ch� khi ta theo Ngài, cùng lên ñ��ng, lúc ñó ta 
mi bi �t Ngài � ñâu " 

Những cảm nghiệm của cộng ñoàn dân Chúa trong 

thánh lễ hôm nay là lời giải thích cho một cuộc kiếm 

tìm của những tâm hồn muốn tìm kiếm Thiên Chúa, họ 

ñã và ñang "cùng lên ñường“ 

Mong muốn "theo Ngài " . Cuộc gặp gỡ Thiên Chúa 

của họ là một nhắc nhớ rất hiện thực cho hành trình 

tôi ñang ñi. Những thách ñố, khó khăn của " ðám 

ñông " ( Lc. 19 : 1-10 ) ñã từng là thử thách cho ông 

Da-kêu ngày nào trên ñường ông muốn tìm gặp ðức 

Kitô, cũng ñang dẫy ñầy trong cuộc sống tôi hôm nay. 
ðám ñông từ ngoại cảnh, ñám ñông từ nội tại bảnn 

DẤU CHÂN CHÚADẤU CHÂN CHÚA  
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thân tôi luôn bủa vây, cản ngăn hành trình tôi tìm gặp 

Chúa. 

Thiếu ước mong tha thiết, không lên ñường, không 

vượt cản trở của ñám ñông như Da-Kêu, quyết trèo lên 

cây sung hầu ñám ñông không còn che khuất tầm nhìn, 

và khắc phục ñược " cái lùn“ của bản thân, hẳn sẽ 

mong gì gặp ñược ðức Kitô ?! 

Người mù thành Giê-ri-cô cũng là hình ảnh của những 

tâm hồn tha thiết kiếm tìm. Mặc cho ñám ñông quát nạt, 

bảo anh im ñi, nhưng anh càng kêu lớn tiếng, và ðức 

Kitô ñã dừng lại ñáp trả nguyện vọng của anh. Nghe 

Chúa gọi, anh ñã quẳng cả chiếc áo choàng, tài sản 

không nhỏ của thân phận hành khất, ñể ñến với Chúa. 

Lòng khát khao kiếm tìm , và hành ñộng sẵn sàng bỏ lại 

tất cả ñể ñến với Chúa. " L	p t�c anh ta nhìn th �y 
ñ��c, và theo Ngài "  ( Lc. 18 : 35-43 ). 

Những hững hờ của người mang danh môn ñệ "qua lý 
thuy �t "  sẽ mãi mãi xa vời một cuộc gặp gỡ, và " DẤU 
CHÂN " Thiên Chúa trải dài trong cuộc sống sẽ chẳng 

bao giờ xuất hiện. 

Thời gian trôi ñi thật lẹ, một ngày qua ñi là một ngày rút 

ngắn cuộc ñời. Chẳng lẽ ` ba vạn sáu ngàn ngày´ sẻ trôi 

vào quên lãng, sẽ tan lõang vào phù du cùng cát bụi, 

chẳng ích gì cho tôi, chẳng ích gì cho ñời ?!  

Một danh nhân Việt Nam ñã từng than vãn dùm cho một 

kiếp người thiếu vắng ý nghĩa ñó: 

" Kiếp sau xin chớ làm người, 

Làm cây thông ñứng giữa trời mà reo " 

Duy Bình ■ 

THÔNG BÁO C�A BAN BÁO CHÍ 
Ben tin cursilla sm 162 sn trG lEi vgi sm 162 vào tháng 
09/2001. Xin quí anh ch. tiXp t�c ghi bài viXt ñóng góp ñXn 
ban báo chí G ñ.a chq d,gi 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 

Nri dung bài viXt thiXt thsc hơn hXt chính là nhkng suy t,, 
cem nghi�m, chbng tR c(a ngày thb t, mà quí anh ch. mumn 
hay c�n chia st cho nhau.  

Ban báo chí ñã xúc tiXn vi�c ghi ben tin qua ñ,�ng internet 
bung th, ñi�n th. vn ben ñi�n th hoàn toàn không khác vgi dn 
ben gidy, có thw xem trsc tiXp trên máy ñi�n toán hoic in ra 
gidy ñw ñ/c. 

Tuy nhiên, nhkng anh ch. em mumn nh@n báo ñi�n th, xin cho 
biXt rõ ý bung cách ghi th, ñi�n th ñXn 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 
cursillistas ñ) g*i các thông báo c,ng nh� các b�n tin 

 

Mỗi ñộ hè về qua chốn cũ 

Bóng mát ngày xưa cũng vơi dần  

Trong tôi chỉ còn riêng sót lại 

Tiếc nuối ngày qua với bâng khuâng .  

ðọc lại cho lòng trang thư cũ 

Tình yêu ñến những Palanca 

Lời chân thành xếp theo nét chữ 

Chắc tại tôi nên nước mắt nhòa. 

Chỉ ñược một lần vui cùng Chúa  

« ðêm Tiệc Ly » Ngài dự cuối cùng 

Khắc ñậm trong tôi « Từng kỷ vật » 

Cảm tạ tình Ngài quá bao dung . 

Một thoáng trở về qua chốn cũ 

Nơi ấy vườn xuân vẫn lao xao 

Nghe thèm một chút hương ngày ñó  

Bất chợt thở dài thương nhớ nhau. 

 

Tháng 5/11 NTS 

Gởi thương nhớ về THL, ưu ái đến tất cả bạn 
hữu K24 Một lần ghé lại chốn xưa 

TRĂN  TRỞ 
Từ sớm mai nghe chim rừng tấu khúc 
Nghe gió ngàn thủ thỉ với cỏ cây 
Nhìn sương mai cười vui cùng nắng sớm 
Và núi rừng hòa khúc tạ tình Trời … 

Tôi trăn trở kiếp người tôi hiện hữu ? 
Chẳng lẽ không hơn chim trời cây cỏ ?! 
Bao ân tình Ngài đổ xuống đời tôi. 
Sứ mạng Ngài trao : tô đời rạng đẹp, 

Mong xuân Trời thắm sắc khắp đó đây, 
Khắp nẻo thế nhân tim thắm tình Ngài. 
Lý tưởng chứng nhân vòng tay nối kết 
Gieo vãi Tin Mừng đẹp nghĩa đời ta. 

 
 Một sớm mai 

cuối xuân chiêm ngắm đất trời 
Duy Bình 
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con người ñầy những 

bất toàn, những giới 

hạn,  nhưng mỗi trợ tá 

ñều khẳng ñịnh sự 

vươn lên với chính bản thân mình. Trên hành 

trình ngày thứ tư của một cursillista, tôi còn 

ñược tham dự những giờ học hỏi Lời Chúa hay 

những buổi chia sẻ cảm nghiệm với các anh chị 

ñồng hành qua THL, Ultreya hay những buổi 

họp nhóm. ðôi khi chỉ qua vài câu trao ñổi ý 

tưởng ngắn ngủi cũng là ñề tài suy tư hàng nhiều 

giờ cho tôi, không khác gì  Lời Chúa ñược nói 

qua môi miệng họ. Tôi xem ñó là những buổi 

học cần thiết ñể trau dồi bảy nhân ñức mà một 

trợ tá cần phải có : Cầu nguyện, bác ái, khiêm 

nhường, vâng phục, hiệp nhất, chứng nhân và 

phục vụ, và những ngày làm trợ tá là những 

ngày thi sát hạch xem mình ñã thể hiện ñến ñâu 

những ñiều ñã lãnh hội. Ngoài ra làm trợ tá còn 

cho tôi cơ hội sống lại những cảm xúc mà khi là 

khóa sinh tôi bị choáng ngợp không kịp nhận 

ñịnh trạng thái tâm hồn mình, cho tôi có dịp 

ñược nghe lại những rollos mà khi là khóa sinh 

tôi ñã vội vội vàng vàng sao cho xong bức tranh 

vẽ hay bài tóm lược ñể nộp cho BðH mà chưa 

kịp ôn lại hết ý nghĩa của các bài rollos, ngoài ra 

làm trợ tá tôi còn ñược tham dự buổi chia sẻ cảm 

nghiệm quý giá, khó quên của các khóa sinh 

mới ... 

Với bao ñiều hạnh phúc và thú vị như vậy tôi 

ñã nhất quyết không ñể lỡ cơ hội ñược làm trợ tá 

một lần và rồi một lần nữa… 

Anna TTP ■ 

Tình yêu phải ñược ñáp trả bằng tình yêu ! 

Vâng, tôi ñã nhủ lòng mình như thế khi ñón 

nhận tình yêu của Thiên Chúa qua khóa Cur-

sillo ba ngày. Chúa ñã làm cho tôi biết bao 

ñiều kỳ diệu .Chúa ñã biến ñổi tâm hồn tôi 

thành một con người mới, biến ñổi cách nhìn 

của tôi về cuộc sống, về mối tương quan của 

tôi với những người khác. Giờ ñây nhìn lại 

mình, ñôi lúc tôi vẫn còn bàng hoàng về sự 

thay ñổi này. Ai ñã cất cho tôi cái biếng nhác 

ñi lễ Chúa nhật ñể thay vào ñó là tâm tình sốt 

sắng, chờ ñợi giây phút hạnh phúc ñược ñón 

nhận Mình Máu Chúa vào lòng ? Ai ñã lấy ñi 

của tôi những giờ vui chơi  vô bổ ñể thay vào 

ñó là những giờ ham mê học hỏi Lời Chúa ? 

Ai ñã cho tôi niềm say sưa ñối thoại mỗi ngày 

với một Thiên Chúa vô hình ? Ai ñã cho tôi 

cảm nhận ñược lòng nhân hậu của người cha 

ñối với ñứa con hoang ñàng ? Ai ñã cho tôi cơ 

hội ñược ñến gần với Chúa hơn ? Ai ñã cho 

tôi…và ai ñã cho tôi… qua những người trợ tá 

khóa 25 ? 

Với biết bao ñiều tôi nhận ñược như thế, tôi 

quyết ñịnh dấn thân làm trợ tá ñể biểu lộ phần 

nào ý muốn ñáp trả của mình. Tôi ra ñi với tâm 

tình sẵn sàng ñể phục vụ, ñể chia sẻ…nhưng 

lại một ñiều kỳ diệu nữa, tôi ñã không mất ñi 

những gì tôi muốn cho mà chính tôi lại là 

người nhận ñược nhiều nhất. Tôi nhận ñược 

tình thân ái của các anh chị trợ tá, nhận ñược 

sự hướng dẫn tận tình của các anh chị ñi trước, 

và nhất là chứng kiến những bài học quí giá về 

ñức khiêm nhường cũng như ñức vâng lời của 

các anh chị trợ tá ñối với BðH . Tất nhiên 

không ai ñòi hỏi sự tuyệt hảo trong thân phận 

TÔI LÀM TR Ợ TÁ 
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« Có những tình thân như máu thịt 
Cùng tôi hòa nhịp một chữ Yêu  

Có những bạn bè xa xôi lắm 
Ra đi còn ấm một chỗ ngồi…» 

Anh Michel, 

Khi được tin anh nằm xuống, đối với 
những người bạn đã cùng anh đồng hành 
trong lý tưởng « Tay nắm Chúa, Tay nắm 
anh em », đó là sự mất mát của một người 
thân. Thân như máu thịt…Nên mất mát thật 
lớn lao ! Chỉ một cái tên « Michel » thôi, trước 
mắt mọi người như thấy lại dáng vóc anh to 
lớn, vững chải, bên tai mọi người như nghe lại 
giọng nói anh trầm ấm, và tiếng cười anh hào 
sảng. Trải qua những đoạn đời nhiều khó 
khăn, bôn ba với đời sống nơi xứ người, anh đã 
thật sự tìm thấy hạnh phúc khi quay trở về 
trong vòng tay chờ đón của Thầy Chí Thánh, 
bên cạnh người vợ cùng chung chí hướng, và 
ba đứa con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, mà anh 
và  Liên đã giáo dục chăm nom trong Đức Tin 
Kitô giáo và trong Tình Yêu. Đối với gia đình 
thiêng liêng của chúng ta, bao giờ anh cũng vui 
vẻ, hòa nhã với mọi người, và khi thi hành 
công tác tông đồ, không kể lớn nhỏ, anh đều 
nhận và làm tròn với tất cả tấm lòng đơn sơ, 
vui vẻ, bất  vụ lợi. 

Con đường lữ hành trần thế của anh tuy 
ngắn ngủi, nhưng tôi không nhìn thấy ở sự ra 
đi quá sớm của anh cái gọi là ‘phù du của kiếp 
người’. Ngược lại, chứng tá của anh khi luôn cố 
gắng sống theo Tin Mừng của Đức Kitô, và 
đem Lời Chúa vào gia đình, đến môi trường, 
trong thân phận làm người mỏng dòn yếu 
đuối, đã cho tôi hiểu được, đời sống chỉ là ‘phù 
du’ khi mình cố bám víu vào của cải vật chất 
thế gian, ‘phù  du’ là  khi mình không dám tín 
thác trọn vẹn vào Ơn Thánh Chúa, ‘phù du’ khi 
mình cứ quẩn quanh với những bất hòa, chia 

rẽ, thiếu cảm thông, làm hoài phí bao nhiêu 
thời gian quý báu mà lẽ ra mình có thể dành 
để tha thứ, yêu thương và chia sẻ…. 

Ngày mai, vắng anh…Trái đất vẫn tiếp 
tục quay, cuộc sống vẫn tiếp tục nhịp điệu 
thường nhật. Tuy không còn sự hiện diện 
bằng xác thịt, anh đã để lại phảng phất chung 
quanh đây hơi ấm của tình người, tình bạn… 
Cám ơn anh, Michel ! Cám ơn những ngày 
tháng đã có nhau. Cám ơn một nụ cười, một 
lời thăm hỏi. Cám ơn những lúc mình đã 
cùng nhau phục vụ và vui chơi. Nhất là cám 
ơn anh đã cho tôi một bài học thật đơn sơ mà 
rất cần thiết : « Sống đúng, sống có ý nghĩa là 
sống không cần tính năm tháng đời người, mà 
chính là sống trọn vẹn cho Niềm-Tin và Tình-
Yêu » 

Trong giây phút tiễn biệt này, xin gửi 
đến anh lần cuối cùng lời chào rất thân 
thuơng : « DE COLORES » ! 

ỦNG HỘ PHONG TRÀO 

 Chị Nguyển Thị Kim Anh 15.00 € 

Chị Nguyển Thị Hoa 20.00 € 

Chị Rose Kim 30.00 € 

Chị Huỳnh Thị Mai Thành 50.00 € 

AC Nguyển Quý Toàn 30.00 € 

Anh Quang 50.00 € 

Chị Josephine Yagapah 50.00 € 

Chị Hồ Bá Thọ 30.00 € 

Chị Lam Thị Hoàng Cúc 40.00 € 

Anh Trương Hùng Chánh (Thụy sĩ)  50.00€ 
  

Chị Phạm Thị Soi  (Thụy sĩ)  300.00€ 
  

AC. Huỳnh Tiến Bình  (Thụy sĩ )  
  

200.00€ 
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PHONG TRÀO CURSILLO 
VĂN PHÒNG VIỆT NAM HẢI NGOẠI TẠI PHÁP 
_______________________________ 

 
XIN HIỆP Ý CẦU NGUYỆN VÀ CỔ ðỘNG 

ỨNG VIÊN CHO HAI KHÓA CURSILLO  

29 & 30 / PARIS 2011 

 

Kính ghi : 

ð'c ông Giuse Mai ð'c Vinh, linh h)=ng phong trào 
Quý cha, quý tu sB nam nC cursillistas 
Cùng tEt cF các anh chH cursillistas  

Nh, quý cha, quý th�y, quý sơ và quý anh ch. ñã ñ,>c thông 
báo, n�m nay PT Cursillo sn tH chbc 02 khóa tEi Giáo Xb VN 
Paris, 38 rue des Epinettes 75017 Paris: 

Khóa NC 29 :  
tL ngày  27/07/2011  ñQn ngày  30/07/2011 

Khóa Nam 30 :  
tL ngày 03/08/2011 ñQn ngày  06/08/2011 

Tài li�u « Nhkng T, T,Gng N�n Teng C(a PT Cursillo » ñã ñ.nh ngh|a khóa 
ba ngày là « m�t khí c! r�t hi�u nghi�m cho vi�c Phúc Âm hóa, ti)p 
nh�n nh*ng khóa sinh v,i con ng�-i th.c c
a h/,ñ�t h/ vào hoàn c1nh 
h2p tác v,i Thiên Chúa, trong s. hi�p thông v,i các anh ch7 em khác, 
nh8m m!c ñích hoán c1i tâm h:n tr; thành nh*ng Kitô h*u t�t và là tác 
nhân ñ=c l.c c
a vi�c Phúc Âm hóa. » 

Vì thX, xin quý cha, quý th�y, quý sơ và quý anh ch. cursillis-
tas hi�p ý c�u nguy�n smt s}ng vgi Thiên-Chúa Ba Ngôi, và 
M~ Maria, ñw hai khóa 29 & 30 ñem ñXn cho các khóa sinh 
nhi�u �n Thánh Chúa và ñw curc smng Ngày Thb T, c(a m�i 
ng,�i chúng ta sn luôn mãi là chbng tR smng ñrng « Thiên 
Chúa là Tình Yêu ».   

Chúng tôi c�ng m�i g/i quý cha, quý th�y, quý sơ và quý anh 
ch. gigi thiêu rrng rãi thêm v� hai khóa 29 -30, c�ng nh, cm 
g}ng m�i g/i bng viên tham d,, ñic bi�t là bng viên nam, ñw 
vi�c tH chbc có thw di�n ra tmt ñ~p. Xin cám ơn vòng tay lgn 
c(a tdt ce m/i ng,�i trong giai ñoEn Ti�n Cursillo rdt quan 
tr/ng và c�n thiXt này. 

 T/M VPðH PT CURSILLO 
Giuse Nguyễn Minh Dương  

THÔNG BÁO TĨNH TÂM 

Ngày tổ chức hai khóa Cursillo 29 và 30 
đang đến gần. Để chuẩn bị tâm hồn, BĐH 
xin kính mời quí Cha, quí tu sĩ, quí anh chị, 
cách riêng quí anh chị ở Paris và cùng phụ 
cận, đến tham dự ngày tĩnh tâm tại Giáo xứ 
Việt Nam Paris 2 villa des Epinettes, 75017 
Paris. vào thứ bảy 16/07/2011 từ 14g30 đến 
17g00. Sau đó cùng nhau tham dự thánh lễ 
với cộng đoàn. 

* * * 

Xin các Liên Nhóm mau mắn gửi Palanca 
đến BĐH  


