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SINH HOẠT HÀNG THÁNG 

Tr��ng Hu�n Luy �n :  

Chúa nhật 12/02/2012 

14g30—16g30 

Ultreya : 

Chúa nhật 26/02/2012 
14g30—18g30 

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

Xuân về Tết ñến, thông thường ai ai cũng vui cười, cũng chúc tụng nhau 
những gì tốt ñẹp nhất. Nhưng dường như năm nay, niềm vui có vẻ 
gượng gạo, nụ cuời có chút ngượng ngùng. Có thể nói, từ khi bước 
sang thiên kỷ thứ ba, ñây là những ngày ñầu năm khiến người ta lo 
lắng, bất ổn nhất vì những vấn ñề to lớn ñang ñứng trước mặt và hứa 
hẹn mang ñến bất hạnh cho rất nhiều người.  

Hòa bình thế giới bị ñe dọa bởi những lò thuốc súng ở ðông Á, Trung 
ðông, Phi Châu… Khủng hoảng kinh tế, tài chánh ñã có những tác ñộng 
mạnh ñến tất cả các nước Âu Mỹ… Thuế má gia tăng, ñồng tiền mất 
giá… Giáo Hội cũng ñang là mục tiêu của nhiều tấn công ñến từ tứ phía. 
Tại nhiều quốc gia, sự kỳ thị tôn giáo của những thể chế ñộc tài, sự kỳ 
thị giữa các tôn giáo với nhau ñã khiến nhiều anh chị em Công Giáo 
chúng ta bị giết hại, bắt bớ, ngục tù. Thánh ñường, thánh ñịa bị tấn 
công, phá hủy hay làm ô uế. Truyền thông bôi nhọ từ ðức Thánh Cha 
trở xuống… Hơn bao giờ hết, nhân loại và nhất là người Kitô hữu chúng 
ta rất cần có hòa bình ngoài xã hội, có bình an trong tâm hồn. Hơn bao 
giờ hết, chúng ta cần phải hiệp thông với Giáo Hội khắp nơi. 

Nhân những ngày ñầu năm 2012 và cũng là ngày Tết Nhâm Thìn, xin 
mượn lời cầu chúc trích trong sách Dân Số ñể chúc mừng Năm Mới 
Quý Anh Chị : “Nguyện xin ðức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em ! 
Nguyện xin ðức Chúa tươi nét mặt nhìn ñến anh em và dủ lòng thương anh 
em ! Nguyện xin ðức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em !” (Ds 6, 
24-26). Vì ñây chính là những lời chúc Thiên Chúa ñã dạy cho tổ phụ Môsê và 
Ngài còn hứa “Chúc tụng như thế là ñặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của 
danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng” (Ds. 6, 27). 

Chúng ta ñều biết, chính trong lúc sôi ñộng nhất cúa chiến trường Việt Nam, 
ðức Thánh Cha Phaolô VI ñã ban hành thông ñiệp ñề ngày 08/12/1967 ñể 
thiết lập “Ngày Hòa Bình Thế Giới” vào mỗi ngày 01/01 Dương Lịch hàng năm. 
Và ngày Hòa Bình Thế Giới ñầu tiên là ngày 01/01/1968. Tiếc thay, chỉ một 
tháng sau ñó, ñã diễn ra thảm cảnh Tết Mậu Thân. Tuy dường như thực tế 
không giống như những mong ñợi của ðGH, nhưng Giáo Hội vẫn kiên trì “tin 
tưởng” vào lòng từ bi của Thiên Chúa. Chính niềm tin tưởng này ñã khai sinh 
ra “Con ðường Hy Vọng” của Vị cha chung của Phong Trào Cursillo Việt Nam 
là ðức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận ñang ñược Tòa Thánh 
xét phong Chân Phước.  

Cũng với niềm tin tưởng kiên trì này mà ðGH Biển ðức XVI ñã qua tông thư 
“Porta fidei” quyết ñịnh tổ chức Năm ðức Tin sẽ bắt ñầu vào ngày 11/10/2012, 
-ngày kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc Công ðồng Vatican II- và kết thúc vào 
ngày 24/11/2013 -Lễ kính ðức Kitô Vua năm sau. 

ðối với người cursillistas chúng ta, lòng tin tưởng, phó thác vào Thày Chí 
Thánh là cốt lõi cuộc sống Ngày Thứ Tư của chúng ta. Bởi vậy, chúng ta phải 
năng trau dồi, củng cố ðức Tin của chúng ta. Có ðức Tin, ta mới có ñược sự 
trông cậy, phó thác, và chúng ta mới chan hòa ñược tình yêu từ Thiên Chúa 
cho tha nhân. Chính nhờ vậy mà Phong Trào Cursillo của chúng ta tại ñây ñã 
từng bước trưởng thành, phát triển và ñang bước vào năm thứ 20 hiện hữu 
trên ñất Paris và trên ñịa bàn Âu Châu này. Tạ Ơn Chúa.  

 Văn Phòng ðiều Hành 
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Nội Dung 
• Lá Thư Phong Trào 1 

• Năm liên ñới ñức tin 2 
(Lê ðình Thông) 

• Cái nhìn mới về tôn giáo (tiếp theo) 3 
(Lm Mai ðức Vinh) 

• Tay nắm Chúa, tay nắm anh em 5 
(Elisabeth Tiết) 

• ðại hội thợ gặt 7 
(JB/HTT) 

• Một chuyến ñi 8 
(Dominique K12) 

• Thơ chúc mừng năm mới 9 
(Liên nhóm ðứ quốc) 

• Chúc mừng năm mới 10 

• Sớ Táo quân 11 
(Táo de colores) 

• Gửi chút tình Xuân 12 
(NTS) 

TỜ THÔNG TIN LIÊN LẠC 

ViŒt Nam - Âu Châu 
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Giáo Xứ Việt Nam tại Paris ñã chọn chủ nhật thứ hai 
mùa thường niên, nhằm ngày 22 tháng Chạp Tân 
Mão, ñể mở ñầu Hội Tết Cộng ñoàn.  

Phần phụng vụ lời Chúa hôm nay hướng về ơn gọi. 
Bài Phúc âm trình thuật lời mời gọi của các tông ñồ 
ñầu tiên của ðức Giêsu, dội lại ơn gọi của Samuel là 
ngôn sứ ñầu tiên: "Lạy ðức Chúa, xin Ngài phán, vì 
tôi tá Ngài ñang lắng nghe." 

Thánh vịnh 39(40) : "Lạy Chúa, này con xin ñến ñể 
thực thi thánh ý Ngài." 

ðức Ông Giám ñốc Giáo xứ Mai ðức Vinh ñã triển 
khai ý nghĩa ơn gọi trong khuôn khổ năm Liên ñới 
Niềm tin của Tổng giáo phận Paris. Ngài nhắc lại 
vào thời lập quốc Do Thái, Samuel nhận lãnh sứ 
mệnh kêu gọi các vị vua ñầu tiên, từ Saul ñến David. 
Thuở ñó chưa có ðền thánh Giêrusalem, bà Anna 
vốn hiếm muộn, sinh con ñặt tên là Samuel. Bà dẫn 
con trẻ ñến ngủ tại một ñền thờ ở Silo. Chúa gọi 
Samuel ba lần mà Samuel vần không biết là tiếng 
Chúa gọi. Sau cùng, ông Êli dặn Samuel: ‘‘Hễ có ai 
gọi con thì con thưa : "Lạy ðức Chúa, xin Ngài 
phán, vì tôi tớ Ngài ñang lắng nghe." 

 
Tin mừng theo thánh Gioan thuật lại rằng: "Thấy 
ðức Giêsu ñi ngang qua, ông lên tiếng nói: "ðây là 
Chiên Thiên Chúa." Trong cổ ngữ araméen, ‘ebed’ 
vừa có nghĩa là chiên, lại vừa có nghĩa là tôi tớ. Vì 
vậy, nhiều nhà chú giải Kinh thánh cho rằng thánh 
Gioan muốn nói ñến "tôi tới ðức Yahvé." Khi Chúa 
phán : "ðến mà xem" là chung cho cộng ñoàn, và 
"Anh sẽ ñược gọi là Kêpha.", là riêng cho Phêrô và 
mỗi người. 

Nhờ phép rửa, Thiên Chúa mời gọi mỗi người hiệp 
nhất với Ngài và sống trong ñức mến, biết chia sẻ, 
kết hiệp với người khác, sống liên ñới niềm tin. Mỗi 
người trở thành chi thể của Giáo hội. Người tín hữu 
ñược mời gọi sống trong giao ước mới, theo gương 
Chúa Giêsu Kitô. 

Liên ñới còn mang chiều kích ñối thần (dimension 
théologale). Từ ngữ "diakonia" (sứ vụ) có nghĩa là 
người ñược Chúa gọi ñể rao giảng Tin mừng, trong 
lien ñới ñức tin. ðức Bênêdictô XVI ñã diễn giảng ý 
nghĩa liên ñới niềm tin là "phục vụ người khác trong 
tinh thần cộng ñoàn." Sách Công vụ các Tông ñồ ñã 
nói ñến liên ñới niềm tin giữa các thành phần trong 
Giáo hội. 

Vì vậy, tổng giáo phận Paris ñã chọn năm 2012 là 
năm Liên ñới Niềm tin. ðHY André Vingt-Trois ñã 
cho rằng : "Chúng ta sống vừa là kết hợp với cộng 
ñoàn, vừa là riêng cá nhân. Nhờ phép Thánh thể, ta 
trở thành một Thân thể và một Dân Chúa. Nhờ vậy, 
chúng ta sống liên ñới niềm tin." 

Tinh thần liên ñới ñức tin ñược thể hiện qua lời 
nguyện giáo dân : 

"Lạy ðức Kitô, Chúa ñã thiết lập Giáo hội ñể tiếp 
tục công cuộc cứu ñộ của Ngài. Xin Chúa ñoái nhìn 
và ban cho Giáo hội ñược bình an và hợp nhất trước 
mọi âm mưu công kích của ác thần. 

Lạy Chúa nhân lành, ở nhiều nơi trên thế giới và 
trên quê hương Việt Nam, như tại Giáo Xứ Thái Hà, 
Giáo hội ñang gặp  nhiều khó khăn, bách hại. Nhiều 
người bị ngục tù oan khuất, trong số có 17 thanh 
niên công giáo. Xin Chúa ñoái thương ban ơn bình 
an ñể họ trung thành với ðức Tin, trên bước ñường 
xây dựng Công lý và Hòa bình." 

Trong phần kết lễ, ca ñoàn Giáo xứ ñã dâng lên 
Thiên Chúa là Chúa Xuân hoa trái hiệp nhất liên ñới 
ñức tin của cộng ñoàn Giáo xứ qua bản thánh ca 
"Ngày xuân chút tình dâng Cha" của Lê Tín :  
 
"Dâng lên một mùa xuân bao ước mong 
Mong cho ngày xuân vui không lắng lo 
Và nguyện dâng lên, Cha thương cho ai ñang khó 
nghèo 
Ngày xuân có Chúa bên ñời." 

Paris, ngày 15/01/2012 

Lê ðình Thông ■ 

THÁNH LỄ LIÊN ðỚI NIỀM TIN 
TRONG NGÀY HỘI TẾT NHÂM THÌN  

TẠI GIÁO XỨ VIỆT NAM PARIS 
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NH�NG CÁI NHÌN M�I V TÔN GIÁO 

A - NHÌN CHUNG VỀ CÁC TÔN GIÁO  

[…] 

V. HÀNH HƯƠNG CŨNG LÀ HÌNH THỨC 
SỐNG ðẠO. 

Mỗi năm các trung tâm hay các linh ñịa thu hút 

hàng triệu khách hành hương. Mục ñích của họ 

là cảm tạ về những ơn ñã lãnh nhận, là cầu xin 

hạnh phúc ñời này và phần rỗi ñời sau.  

Kể từ thời Trung Cổ, mỗi quốc gia, mỗi ñịa 

phương ñôi khi còn mỗi thành phố Âu châu ñều 

có những ñịa ñiểm hành hương. Trong những 

xã hội ít sôi ñộng, người ta ngỡ ngàng nhìn 

thấy dân chúng thuộc mọi hoàn cảnh lại trẩy ñi 

hành hương với hy vọng tiếp nhận ñược một ít 

hạnh phúc trên ñời này và thật nhiều ở ñời sau. 

Những cuộc viễn du này không phải là ñặc hữu 

của kitô giáo. Ngay hồi giáo, ấn giáo và phật 

giáo cũng liệt kê hành hương vào số những 

sinh hoạt chính yếu của việc hành ñạo. 

Ngày nay, những lý do thúc ñẩy các tín hữu lên 

ñường, vừa có tính cách thiêng liêng vừa giấu 

ẩn những lợi ích phàm tục, và xem ra không 

khác biệt với những lý do của tiền nhân xa xưa. 

Một số người bị lôi kéo bởi những nhân ñức 
của các vị ẩn tu Ai cập thời xưa, thì gắn bó với 

một linh ñịa, nơi họ ñến ñể tìm kiếm một linh 

dược chữa bệnh. Phạm vi tôn giáo và những 

lợi ích buôn bán (thương mại) ñôi khi chồng 

chéo lên nhau. Một số các tu viện, nhà thờ ñã 

khai thác lợi nhuận từ công việc ñạo ñức bình 

dân này. Từ lâu, những người Panégyries hy 

lạp ñã gom lại với nhau những ngày lễ tôn 

giáo, những ngày thể thao hay hội chợ. Ngày 

nay những cuộc hành hương thường xuyên 

giữ vai trò kinh tế quan trọng trong các khách 

C� ð�c giáo - Do-Thái - �n giáo - H�i giáo - Ph�t giáo - Th�n ñ�o  

Hoài vọng nhỏ bé của tôi khi viết loạt bài này là mu�n giúp m �i ng��i ñ�ng v	ng trong ni 
m tin  gi	a m�t xã 
h�i ñ�y ry nh	ng ph �c t�p, dù ch � � trong ph �m vi tôn giáo' . Tình trạng phức tạp tôn giáo tàng ẩn dưới những 
quan niệm ñẹp ñẽ của thời ñại: ña tôn giáo, ñối thoại tôn giáo, liên ñới tôn giáo, phát triển tôn giáo… ña văn hóa, 
giao lưu văn hóa … con người tôn giáo, xã hội văn hóa … [… ]Tôi muốn chúng ta có những cái nhìn tôn giáo khác 
với 'cái nhìn chúng ta thường có', mà tôi gọi là cái nhìn ngoại diện hay 'cái nhìn m �i v
 tôn giáo' . 

Lm  Mai ðức Vinh 

sạn và quán ăn. Với 15 triệu khách hành hương ñến viếng ðức 

Mẹ Guadalupe, tại Mê Tây Cơ vượt xa La Mecque (2,5 triệu) và 

Lộ ðức (6 triệu năm 2006), nhưng ñứng sau Kumbh Mela, hành 

hương Ấn giáo có những 25 triệu người lên ñường.  

Dưới ñây là những quốc gia có các trung tâm hành hương quan 

trọng, tiếp ñón mỗi năm từ 1.000.000 khách hành hương trở lên. 

Mấy ñiều nên biết: 

• Phật giáo : Trước khi viên tịch, ñức Phật dạy các ñồ ñệ phải ñi 

hành hương ñến bốn linh ñịa ñã ñược thánh hóa bởi những biến 

cố quan trọng ñánh dấu ñời sống của ngài: Làng Lumbani, sinh 

quán của ngài. – Bodhgaya, nơi ngài nhận mạc khải. – Samath, 

Thôn làng ngài khởi sự thuyết pháp. – Kushinagara, nơi ngài 

viên tịch. 

• Công giáo : Ngay trong Thánh Kinh Cựu Ước ñã nhắc nhiều 

ñến việc 'dân chúng hành hương ñền thánh Giêrusalem' ( Xh 

12,14; 1V12,28; Tb 1,6; TV 119?133). ðức giáo hoàng Piô XII ñã 

Quốc gia Trung tâm hành hương 
quan trọng 

Khách hành hương 
trong 1 năm 

Áo Mariazell từ 1 ñến 5 triệu 

Ấn ðộ * Haridvar 
* Allahabad 
* Ujjan 
* Nazik 

từ 5 ñến 10 triệu 
từ 5 ñến 10 triệu 
từ 5 ñến 10 triệu 
từ 5 ñến 10 triệu 

Ả Rập - Xê-Út  La Mecque từ 1 ñến 5 triệu 

Ba Lan Crestochowa từ 1 ñến 5 triệu 

Brésil Aparecida từ 5 ñến 10 triệu 

Bồ ðào Nha Fatima từ 5 ñến 10 triệu 

Bosnie Medjugorje từ 1 ñến 5 triệu 

Mễ Tây Cơ Guadalupe từ 5 ñến 10 triệu 

      

Pháp Lộ ðức từ 1 ñến 5 triệu 

Ý Lorette từ 1 ñến 5 triệu 
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ra thông ñiệp ngày 02. 07. 1957 kêu gọi giáo dân hành 

hương về Lộ ðức. Vì hành hương là nỗ lực chung ñáp 

lại lời gọi của ðức Maria ñể canh tân tâm hồn kitô hữu 

và ñổi mới chính Giáo Hội. Khi hiện ra lần thứ 13, ngày 

2. 3. 1858, chính ðức Mẹ cũng cổ võ hành hương khi 

bảo Bernadette: "Con hãy ñi nói với các linh mục tổ 

chức rước kiệu và xây một nhà thờ ở ñây". Thực tế 

công giáo là tôn giáo có nhiều ñịa ñiểm hành hương 

nhất, và giáo dân luôn hành hương ñông ñảo với niềm 

tin sâu sắc… 

• Tin lành : Ghét bỏ việc hành hương. Từ thế kỷ XVI, 

người ta quen nhắc lại lời 'mạ lỵ hành hương' sau ñây 

của ông Martin Luther: "Hành hương là loại ma trơi, vô 

bổ, bất ổn, nguy hại và ma quỷ". Cho ñến nay, các ñồ 

ñệ của ông vẫn coi hành hương là một hành ñộng ñáng 

lên án. Vì khi ñi hành hương, người tín hữu chỉ lo 'mót 

nhặt' (glaner) các ân xá! 

Hồi giáo : Những người hồi giáo 'siêu bảo thủ' vốn từ 
chối mọi cải cách (quen gọi là Wahhabites), chủ trương 

rằng: ngoại trừ hành hương La Mecque, mọi thứ hành 

hương khác ñều là tà giáo, ngoại ñạo. Trái lại, những 

người hồi giáo Chìites cho rằng hành hương là phương 

thế ñạt tới thần tính. 

VI. NHỮNG TÔN GIÁO THIỂU SỐ PHẢI TRANH ðẤU 
ðỂ SINH TỒN. 

Một số tôn giáo thiểu số ñã ra ñời trên 2000 năm, như 

tôn giáo của người Samaritains hay người Zoroas-

triens. Ngày nay chẳng còn bao nhiêu, có lẽ chỉ quãng 

mấy ngàn hay mấy trăm tín ñồ. Nhiều tôn giáo thiểu số 

khác lại xuất hiện chừng 200 năm, lại chiêu hồi ñược 
mấy chục triệu tín ñồ. ðôi khi các tôn giáo thiểu số này 

mang danh ngoại lai (exotique), như Molokans, Karai-

tes, Alaouites. Một số khác lại chào ñời nhân một vụ ly 

giáo (schisme), như các 'tín ñồ cổ thời bên Nga 

sô' (vieux-croyants russes) ñã tách ra khỏi ñạo chính 

thống vì không chấp nhận những cải tổ phụng vụ, và 

ñã ñến lập nghiệp tại vùng Taiga của Sibérie. Rồi còn 

có những cộng ñồng khác, như cộng ñồng Amish từ 

chối mọi du nhập tân tiến. Nhưng ñàng sau hình ảnh 

của phong tục ñịa phương (folklorique), ngày nay hiện 

hình một 'thực tế thời sự', ñó là thực tế bách hại, ñôi khi 

thật tàn bạo, nhất là trong thế giới hồi giáo. Qua báo 

chí chúng ta biết những vụ bách hại mới ñây ñối với tôn 

giáo thiểu số Yézidites bên Irak, hay tôn giáo thiểu số 

Mandée trước kia bị Saddam Hussein ñày ñọa và ngày 

nay bị dân hồi giáo quá khích (islamistes) chà ñạp. 

Nhiều nhóm tôn giáo thiểu số bị ñầy ải ñến ñộ không 

tìm ra một mảnh ñất ñộ thân…  

Dưới ñây, chúng tôi nêu lên một phần những tôn giáo 

thiểu số: 

• Samaritains : Còn chừng 300 tín ñồ sống tại Cisjorda-

nie, gần Naplouse. Họ có hai quốc tịch Palestine và Do 

Thái. Họ là con cháu của một dân tộc sống ở miền bắc 

nước Do Thái cổ thời. Một nửa, họ sống giữa biên giới 

hai nước, vì thế họ không ngả theo bên nào trong 

những vụ ñụng ñộ xảy ra lâu nay. Một nửa khác họ sống 

ở ngoại ô thủ ñô Tel-Aviv. 

• Molokans : Bị coi là những người tà giáo của chính 

thống giáo. Ban ñầu, họ sống tại các vùng quê của Nga 

Sô. Về sau, chỉ còn 20.000 lập nghiệp tại vùng Caucase 

của Nga, và 25.000 di cư qua Mỹ châu. 

• Alaouites : Một hệ của khối hồi giáo Chìisme: cho rằng 

việc kế vị của Abu Bakr là bất hợp pháp và phải trở về 

với con cháu của Ali. Khối hồi giáo này sinh sống tại 

Iran. Tín ñồ của nhóm thiểu số Alaouites nhiều khi bị coi 

là 'bỏ ñạo, là phản hồi giáo'. Hiện nay nhóm này có 1 

triệu rưỡi tín ñồ sống tại Syrie (ñảng Baas). Họ theo lễ 

ñiển hòa ñồng (Rites syncrétiques) và thể chế trần tục 

(régime laique). 

• Alévis : Gần gũi với khối hồi giáo Chiisme, ra ñời năm 

860. Hiện có từ 20 ñến 30 triệu tín ñồ bên Thổ Nhĩ Kỳ. 

Còn rất thiểu số tại các nước hồi giáo Iran, Irak, Albanie 

và Trung Á. 

• Candomable : Tôn giáo thiểu số hiện hữu tại Brésil, 

Salvador, Paraguay, Ragentine. Chủ trương hòa ñồng 

kitô giáo với các nghi lễ bản xứ. 

• Cao ñài: ðược thành lập tại Việt Nam quãng năm 

1920. Hòa ñồng phật giáo, Khổng giáo, lão giáo và cả 

kitô giáo. Có chừng 4 triệu tín ñồ. 

• Ismaeliens : Thiểu số hồi giáo Chìite. Ra ñời năm 765. 

Hiện có 15 triệu tín ñồ rải rác tại các nước Ấn, Pakistan, 

Syrie, Yémen. Chức sắc nổi nhất là ông Aga Khan. 

• Druzes : Ly khai từ Ismaélisme. Bị hồi giáo coi là tà 

giáo. Có chừng 1 triệu tín ñồ, rải rác bên Liban, Syrie, 

Do Thái và Jordanie. 

• Karaites : Là một nhóm thuộc Do Thái giáo, xuất hiện 

vào thế kỷ VIII, có từ 20 ñến 25 ngàn tín ñồ. Hiện sống 

tại Do Thái. Họ không chấp nhận chế ñộ giáo sĩ 

(rabbinique) và khẩu luật (loi orale) của Do Thái Giáo. 

• Mennonites : Thoát thai từ ñạo tin lành ðức với 1 triệu 

3 tín ñồ. Di tản qua các nước Gia Nã ðại, Hoa Kỳ, 

Congo, Ấn ðộ, Belize. 

• Vieux-Catholiques : Những người công giáo không 

chấp nhận công ñồng Vatican I. Hiện diện ngày nay: 2 

trăm ngàn tại Hoa Kỳ và 40 ngàn tại Âu châu. 

• Sikhs : Ra ñời năm 1500, hòa nhập hai tôn giáo hồi 
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giáo và Ấn giáo. Tôn giáo thiểu số này có 

22 triệu tín ñồ mà 20 triệu tại Ấn ðộ 

(Pendjab, Amritsan). 

• Yézidis : Thiểu số tôn giáo hỗn hợp 

(syncrétisme) ra ñời vào thế kỷ XII, có 1 

trăm ngàn tín ñồ mà ña số là dân Kurdes, 

sống rải rác bên Irak và Turquie. 

• Vaudois :  Thiểu số  ' l inh hồn 

giáo' (animiste) có mặt tại Bénin, Togo, 

Ghana, Nigéria. Về sau di tản qua Haiti và 

bây giờ tiến về mé biển nước Brésil. 

• Jains : là một ngành thuộc Ấn giáo. Có 

mặt từ năm 800 trước kỷ nguyên, với 8 

triệu tín ñồ. Thường hành hương tới Maitre 

Abu. Chia làm 2 nhóm: nhóm Svetambaras 

và Digambaras. 

• Vieux-Croyants : Ly khai từ chính thống 

giáo Nga vào thế kỷ XVII có từ 2 ñến 4 

triệu tín ñồ chia thành 10 giáo phận và 250 

giáo xứ. 

• Amish : Cộng ñồng tin lành ñược thiết 

lập năm 1692 tại Pennsylvanie. Từ chối 

mọi canh tân. Có chừng 2 trăm ngàn tín 

ñồ. 

• Zoroastrie : ðạo ñộc thần ba tư 

(Monothéisme perse) do Zarathoustra 

(1000 trước kỷ nguyên) thành lập. Hiện có 

150 ngàn tín ñồ mà ña số lập cư tại vùng 

Parsis bên Ấn ðộ. 

• Shintoistes : Tôn giáo lịch sử của Nhật 

Bản (religion historique du Japon), thuộc 

loại linh hồn giáo (animiste), hòa ñồng với 

phật giáo và gắn liền với hệ thống chính trị 

của ñế quốc. 

• Mandée : ðạo ñộc thần cổ (ancien mono-

théisme) có chừng 50 ngàn tín ñồ, rải rác 

miền Nam Irak. Vì bị bách hại nên tị nạn 

qua Syrie và Jordanie, rồi lại tản mát qua 

Âu châu, Áo và Hoa Kỳ. 

• Les Bahais:  Tôn giáo hỗn hợp do Baha 

Ullah khởi xướng năm 1844 tại Ba Tư, 

hiện có 6 triệu tín ñồ. Cơ sở trung ương 

ñặt tại Haifa (Do Thái). ðược quốc tế công 

nhận năm 1848, nhưng liên tục bị bách 

hại, ñặc biệt ở Iran sau cách mạng hồi 

giáo. Tại Ai Cập tín ñồ Bahais bị mất quốc 

tịch. 

Cuối tháng 7.2011 tôi ñi dự một khóa Tĩnh Huấn Cursillo – khóa 
29 nữ – tại Giáo Xứ Việt Nam, Paris. 

ðối với tôi ba ngày này là ba ngày Hồng Ân Chúa ñã ban cho, tôi 
ñược học hỏi nhiều, nghe nhiều những bài Huấn ðức của các 
Linh Mục và các Thầy Sáu Vĩnh Viễn về Kinh Thánh, về Tín Lý. 
Cùng những kinh nghiệm giữ ñạo, sống ñạo, hành ñạo của các 
chị trợ tá qua các Rollos hướng dẫn. Xin Tạ Ơn Chúa, cám ơn 
ban tổ chức, cảm ơn tất cả nhiệt tình của các anh chị trợ tá âm 
thầm phục vụ khóa, cám ơn những Palanca của Phong Trào ñã 
trang bị cho 39 chị em khóa sinh chúng tôi ñầy ñủ hành trang dấn 
bước trên con ñường ñến gần Chúa, gần anh em tha nhân. 

Trong khóa tôi ñược nghe nhiều lần câu "Một tay nắm Chúa, một 
tay nắm anh em". Câu nói thật dễ thương, xúc tích và trần ñầy ý 
nghĩa của Phong Trào qua môi miệng của các anh chị em ñi trợ 
tá, qua các Rollo của các Cursillistas luôn luôn nhắc nhở. Chính 
câu nói này cứ vấn vương trong ñầu tôi mãi, suy nghĩ và ưu tư 
hoài!!!. 

Không biết các anh chị ñã thực hiện như thế nào về tôn chỉ này 
của Phong Trào Cursillo?. Các anh chị ấy tay nắm Chúa như thế 
nào và tay nắm anh em ra sao?! Hy vọng các anh chị chia sẻ 
những kinh nghiệm của mình cho chúng tôi, những người mới 
chập chững bước chân vào ngưỡng cửa phong trào, còn bỡ ngỡ 
với những ñiều mới lạ, chúng tôi cần ñược các anh chị ñi trước 
dắt dìu.  

Các anh chị hẳn ñã nhận ñược tràn ñầy Ơn Chúa Thánh Thần 
"Nhờ sức mạnh Thần Khí ngự xuống trên con, bấy giờ con sẽ là 
chứng nhân của Thầy" (Cv 1.8). Tôi cảm nhận ñược ñiều chắc 
chắn là các anh chị có lòng yêu Chúa thật dồi dào, mãnh liệt, các 
anh chị là những tông ñồ ñắc lực của Chúa Kitô vì qua cách thức 
các anh chị phục vụ thật là vui tươi, nồng nhiệt, kiên nhẫn, dịu 
dàng, tràn ñầy tình yêu thương. Tôi không biết có bao nhiêu anh 
chị làm trợ tá cho khóa, những anh chị làm việc âm thầm trong 
nhà bếp, dọn dẹp trong nhà vệ sinh, tập kịch, tập hát v.v… các 
chị còn liên lỉ chầu Mình Thánh ñể cầu nguyện cho chúng tôi, 
nhưng ñiều chắc chắn là ñông hơn khóa sinh chúng tôi. Nhất là 
khi nhìn thấy gương nhân ñức phục vụ của hai chị trưởng, phó 
khóa. Cá nhân tôi xin bái phục. Anh chị em Cursillistas ñã thực 
sự làm vinh danh Thiên Chúa. "ðiều mà Chúa Cha ñược tôn vinh 
là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn ñệ của 
Thầy" (Ga 15,8) 

Câu phương châm "Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh 
em", ñánh ñộng tôi thật nhiều. Cá nhân tôi cảm nhận: áp dụng 
ñược ñiều này rất là khó khăn. Theo thiển ý của tôi, câu nói này 
quy nạp cả ba phần: ñối thần tức là với Chúa; ñối nhân tức ñối 
với tha nhân anh em, ñối kỷ tức là với ngay chính mình. 

ð�i th�n: Mình phải làm sao ñến ñược gần Chúa, ñể tay mình 
nắm ñược tay Ngài. Một tay nắm Chúa, nghe thì thấy dễ quá, dễ 
thương quá, nhưng nắm như thế nào? Nắm vào ñâu? Chúa có 
dơ tay ra cho mình nắm tay Ngài không? Mình có xứng ñáng 
ñược nắm tay Chúa không? Nếu có, thì vào lúc nào? Nếu khi (còn tiếp) 

««««    M�tM�tM�tM�t    tay ntay ntay ntay n	m	m	m	m    Chúa,Chúa,Chúa,Chúa,        
m�tm�tm�tm�t    tay ntay ntay ntay n	m	m	m	m    anh emanh emanh emanh em    »»»»    
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mình dơ tay ra muốn nắm tay Chúa mà Chúa phán: 
"Các anh ñấy ư? Ta không biết các anh từ ñâu 
ñến" (Lc.13,25) hoặc "Ta không biết các anh từ ñâu 
ñến. Cút ñi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân 
làm ñiều  bất chính" (Lc.13, 27). 

Tôi tự nghĩ : Có phải nắm Chúa là nắm lấy Lời Chúa 
không??? 

Với khóa chỉ có ba ngày ngắn ngủi học hỏi thì sự hiểu 
biết của mình ñong ñược bao nhiêu Lời Chúa mà 
nắm?  Giả dụ khi nắm ñược tay Chúa rồi, trong khi 
chính lòng mình chưa vững niềm tin, chưa biết trông 
cậy phó thác, lòng mến còn hững hờ, kèm theo bao 
nhiêu chuyện ñời phải lo, bao nhiêu cám dỗ của thất 
tình lục dục trong con người trần tục mỏng dòn, yếu 
ñuối của mình vì "tinh thần thì hăng hái nhưng thể xác 
lại yếu ñuối" (Mc. 14,38).  ðang nắm tay Chúa mà 
những mời gọi của tiền tài, danh vọng, sĩ diện, tham 
lam tiếng khen, tham lam vật chất với biết bao nhiêu 
cám dỗ quyến rũ ở ñời thường khiến mình rời bỏ cái 
nắm tay của mình khỏi tay Chúa hồi nào không biết, 
không hay,… cứ thế xa Chúa lúc nào không hay, không 
biết và khoảng cách ñó kéo dài bao lâu cũng không 
biết, không hay luôn.???!!! vì "những ñiều thiện tôi 
muốn tôi lại không làm, những ñiều ác tôi không muốn 
tôi lại làm"(Rm 7,19).  

Do ñó tôi phải biết Chúa, ñể kính yêu Ngài hơn, biết 
tình yêu bao la của Ngài dành cho tôi như là một Hồng 
Ân mà tôi phải ñáp ñền, Tôi phải tin, cậy, mến Ngài liên 
lỉ. Biết phó thác theo sự dắt dìu của Ngài qua Lời Ngài. 
Nhờ Ngài tôi sẽ tránh xa những tội lỗi lôi kéo, tôi phải 
luôn tỉnh thức không ñể thần dữ, ma quỷ ñiều khiển. Từ 
ñó tôi mới có thể xứng ñáng ñược Ngài cho nắm tay.   

ðối nhân:  ðối với tha nhân (nắm lấy tay anh em), ñiều 
này thực sự ñối với tôi thấy khó hơn nhiều!!! Theo tôi 
hiểu, tôn chỉ của Phong Trào là nắm tay các anh em 
chưa biết Chúa ñể ñem họ về với Chúa, hoặc cách 
khác, ñem Chúa ñến cho họ. Và nắm cả tay những anh 
em nghèo khó, ñau khổ, hoạn nạn, tù ñày, bị ức hiếp, 
bị bách hại v.v…không những chỉ về phần  thể xác mà 
cả về phần quan trọng hơn là tâm linh. 

Làm sao ñây??? Thực sự khi mình ñưa tay ra ñể nắm 
tay anh em, ngay cả những anh em con một Cha Trên 
Trời mà khi mình ñưa tay ra nắm tay họ, chưa chắc họ 
ñã tin tưởng mình mà ñưa tay ra cho mình nắm.!? 

Huống chi họ là những anh em khác ñức tin với chúng 
ta, những khác biệt, những ích kỷ, những bảo thủ, 
những tự kiêu của con người là những rào cản mà ma 
quỷ ñã dầy công xây dựng ñể ngăn cách con người với 
con người lại gần nhau!!!   

Vậy làm sao ta nắm ñược tay Chúa và nắm ñược tay 
anh em ??? 

ðối kỷ: với chính mình. Tôi nghĩ ñiều kiện ắt có và ñủ 
ñể ta ñưa hai tay ra, một tay nắm Chúa, một tay nắm 
anh em một cách chắc chắn trong tin tưởng và tự do là 
sống ñiều răn quan trọng nhất: "Yêu Chúa hết lòng, hết 
sức, hết trí khôn và yêu anh em như Chúa yêu". Vậy ta 

tự hỏi ta ñã yêu ñủ chưa? Có hết lòng, hết sức, hết trí 
khôn chưa? Có dám từ bỏ mọi sự chính mình ñể yêu 
Chúa và yêu mọi người chưa? 

Yêu Chúa thì tự mình mỗi ngày phải thanh luyện linh hồn 
mình ñể mỗi lúc gần Chúa hơn, mỗi ngày nên giống 
Chúa hơn. Yêu Chúa là phải ñể cho Thần Khí Chúa biến 
ñổi tâm hồn mình. Sự biến ñổi ñể trở thành một Kitô hữu 
ñích thực không phải là chuyện dễ dàng, và cũng không 
phải chỉ biến ñổi một lần là ñủ, mà phải cố gắng không 
ngừng suốt cả cuộc ñời. Linh hồn mình thanh sạch thì lúc 
bấy giờ Chúa mới có chỗ ngự "Phúc cho ai có tâm hồn 
trong sạch, bởi họ sẽ ñược thấy Thiên Chúa" (Mt 
5,8).Tâm hồn trong sạch là lương tâm ngay thẳng, không 
gian dối, không mập mờ, không làm tôi hai chủ…Muốn 
ñược vậy thì ta phải luôn ñến với Ngài "không có Ngài 
chúng ta chẳng làm ñược gì". 

ðến với Ngài là ñến với Lời. Lời Chúa phải ñược thấm 
nhuần vào tâm hồn. Phải luôn cầu nguyện xin Ơn Hỗ 
Trợ, Ơn Phù Trì… ñể dễ dàng từ bỏ cái tôi, cái tự ái của 
tôi, những tham vọng, của cải thế gian ,,.v.v…Ta phải nỗ 
lực tìm tòi học hỏi qua Kinh Thánh, vì Kinh Thánh là ngọn 
ñèn cho ta bước, là ánh sáng soi ñường chúng ta ñi (Tv 
1158,105), qua giáo lý của Giáo Hôi, qua gương nhân 
ñức của các Thánh, qua Lời dạy của ðức Mẹ và siêng 
năng ñi dự tĩnh tâm ñể tìm Ý Chúa mà ñem ra thực hành. 
Phải học hiểu biết, yêu mến và tuân phục Chúa 
Giêsu."Phàm ai ñặt hy vọng nơi ðức Kitô thì làm cho 
mình nên thanh sạch như Ngài là ðấng Thanh 
Sạch" (1Ga 3,3). Phải phấn ñấu ñể Chúa Thánh Thần 
biến ñổi cho ñức tin mà mình lãnh nhận từ Bí Tích Rửa 
Tội ñược tiến triển sâu xa.  

"Anh em hãy sống xứng ñáng với ơn kêu gọi mà Chúa ñã 
ban cho anh em. Hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ 
và  nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu ñựng lẫn nhau. 
Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí 
ñem lại, bằng cách ăn ở thuận hòa và gắn bó với 
nhau" (Ep.4,2-3),  

Muốn thực hành những ñiều trên ta phải năng cầu 
nguyện. Khi biết yêu Ngài tha thiết và sống ñúng Lời 
Ngài dạy thì có thể lúc bấy giờ mình ñưa tay ra nắm tay 
Chúa hẳn Chúa không từ chối; và ñối với anh em luôn 
thuận hòa, khiêm nhường và gắn bó với nhau thì mình 
ñưa tay ra xin nắm tay anh em, chắc chắn anh em cũng 
không lắc ñầu.  

Xin Chúa giúp con nhìn nhận những yếu ñuối, những bất 
toàn của con ñể con biết vươn lên trong hoán cải liên tục 
hầu thực hiện ñược lý tưởng mà Phong Trào mời gọi. 

Lạy Chúa xin dạy con biết tìm Ý Chúa trong cầu nguyện, 
cho con biết yêu Chúa mỗi ngày một hơn, biết tôi luyện 
linh hồn ñể con có một trái tim trong sạch, một tâm hồn 
ñổi mới, biết thực thi Ý Chúa trong hành ñộng và cảm 
nhận Chúa mãi mãi là nguồn Hạnh Phúc thật của con. 
Amen.  

Elisabeth Tiết * K 29 ■ 
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Thời xa xưa Chúa Giêsu ñã nhận thấy hoà 
bình và công lý chậm ñến với nhân loại, 

Người ñã giảng cho mọi người biết 
hòa bình chỉ xuất hiện khi nào 'Nước 
Trời ñã ñến gần.' mà thôi. (Mt 10, 7) 

Vì Nước Thiên Chúa là sự công chính, 
bình an và hoan lạc trong Thánh 

Thần.' (Rm 14, 17)  

Nhưng ðức Giêsu nhìn vào nhân loại, thấy họ như bầy 
chiên không người chăn dắt. (Mt 9, 36) Thêm những xu 
hướng trái ngược, trong gia ñình cha mẹ anh em ñấu tố 
nhau (Mt 10, 21), ngoài xã hội chia bè phái tranh dành 
ảnh hưởng. Tinh thần bất ổn liên tục nên không xây 
dựng ñược hạnh phúc nào. ðưa họ vào một thế giới 
bệnh hoạn ñiên khùng 'Stress' (Lc 6, 8). Nên Chúa Giêsu 
muốn giúp nhân loại tới ñích, Người ñã gọi mười hai 
môn ñệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, ñể 
các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền 
cho thiên hạ (Mt 10,1) 

 Vì sứ mệnh Tin Mừng ñã khiến các ông phải dấn thân 
trước tiên vào những nơi nào nhân loại ñau khổ nhiều, 
nhưng lại là nơi nguy hiểm nhất. Vì thế, ðức Giêsu phải 
dặn dò kỹ: "Phần anh em, anh em hãy coi chừng! Người 
ta sẽ nộp anh em cho các hội ñồng và các hội ñường; 
anh em sẽ bị ñánh ñòn; anh em sẽ phải ra trước mặt vua 
chúa quan quyền vì Thầy. . ." (Mc 13, 9)  Lại nữa, ðức 
Giêsu ra lệnh: "Anh em hãy chữa lành người ñau yếu, 
làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong cùi 
ñược sạch, và khử trừ ma quỷ " (Mt 10,8). Chúa muốn 
các ông phải là người công chính, Ngài nói thêm : "Anh 
em ñã ñ��c cho không, thì c ũng ph �i cho không nh � 
v�y."  (Mt 10, 8)  

Thánh Phaolô cũng ñã vâng phục Lời Chúa, Ngài tuyên 
bố: "Khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, 
chẳng hưởng quyền lợi dành cho tôi." (1 Cr 9,18) Chính 
vì thế, thánh nhân ñược mọi người thương mến và thành 
công rực rỡ trong sứ mệnh Phúc âm hóa thế giới. 

Sau này nhờ các tông ñồ giảng cho mọi người biết rằng 
ðức Kitô ñã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là 
những người tội lỗi; ñó là bằng chứng Thiên Chúa yêu 
thương chúng ta. (Rm 5, 8) Tình yêu ñó nở rộ thành mùa 
màng tươi tốt tức là 'một vương quốc tư tế, với một dân 
thánh.' (Xh 19, 6a) Nhưng không phải chỉ có thế, chúng 
ta còn có Thiên Chúa là niềm tin tự hào: 'nhờ ðức Giêsu 
Kitô ñã hoà giải chúng ta với Thiên Chúa.' (Rm 5,11) 

Các ông còn nhắc lại rằng : ðứng trước tương lai tốt 
ñẹp ấy, ðức Giêsu cảm thấy phấn khởi, bấy giờ Người 
nói với các môn ñệ rằng: "Lúa chín ñ�y ñ�ng, mà th � 
g�t l�i ít. V�y anh em hãy xin ch � mùa g �t sai th � ra 
g�t lúa v 
." (Mt 9, 37-38) Cái nhìn lạc quan về Nước 
Trời ñó ñã gieo niềm tin và hy vọng vào tâm hồn các 
môn ñệ. ðã thấm nhuần trong thế hệ trẻ hôm nay. Niềm 

Năm mới, xin mời qúi vị ôn lại 
chuyện cũ: Tháng Tám năm 
2011, ñáp lời mời gọi của ðức 
Thánh Cha Biển ðức XVI, 
Dân Chúa từ bốn phương trời 
ñã tụ tập tại ñịa ñiểm hẹn hành 
hương ñể cầu nguyện, sửa ñổi 
nếp sống mới, vững tin vào Hội 
Thánh và sẵn sàng thi hành yêu cầu của Chủ Chăn.  

Khi xưa, thánh Phaolô muốn ñức tin của Dân Chúa phải 
ñược xây dựng trên nền tảng vững chắc, nên ngài ñã gửi 
tối hậu thư cho dân thành Cô-lô-xê như sau: "Anh em hãy 
bén rễ sâu và xây dựng ñời mình trên nền tảng là ðức 
Kitô, hãy dựa vào ñức tin mà anh em ñã ñược thụ huấn, 
và ñể cho lòng chan chứa tri ân cảm tạ." (Cl 2,7). Ngày 
nay, lời nhắn nhủ ấy còn ghi trong sách Công Vụ Tông 
ðồ, ñể cho hậu thế noi theo, bằng chứng ñã ñược Giáo 
Hội chọn làm chủ ñề cho 'ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới' lần 
thứ 26, diễn ra từ ngày 16/8 ñến 21/8/2011 tại Madrid, 
nước Tây Ban Nha.  

Ngày 18/8/2011 ñã có hàng triệu thanh nam thiếu nữ từ 
17 ñến 25 tuổi, ñến tập họp tại Quảng Trường Cibeles 
Madrid. Trong buổi lễ chào ñón ðức Giáo Hoàng Biển-
ðức XVI. Một luồng gió mát thổi xuống nơi ñây ñã làm 
dịu hẳn cơn oi bức của mùa hè hực nắng vào giữa tháng 
Tám. Cuộc tập trung này có hẹn hò và tổ chức chu ñáo 
trong trật tự, không giống như những cuộc xuống ñường 
biểu tình chống ñối. 'Họ ñã vui mừng ca hát, reo hò kinh 
nguyện, và hân hoan cảm tạ trong tâm tình tri ân cảm 
mến.' Phải chăng lời thánh nhân ñã làm sôi ñộng giới trẻ, 
vì ñại hội này sẽ giúp cho họ tìm thấy 'nền tảng xây dựng 
cuộc ñời '. Một biến cố lớn nhằm ñáp ứng giải quyết cuộc 
khủng hoảng kinh tế trầm trọng của thế giới hôm nay, 
ñang lan bén dần ở Âu Châu. 

Phát biểu khi xuống phi cơ, ðức Giáo Hoàng ñã lên 
tiếng: "ñể bảo vệ một nền kinh tế ñặt 'sức người' lên trên 
hết, một nhu cầu ñã trở thành cấp bách trong bối cảnh 
cuộc khủng hoảng thế giới. Theo ngài, 'kinh tế không thể 
ño lường ñược bằng quyền lực'. Ngài muốn nói bằng 
công sức của con người công chính, tình nguyện ñóng 
góp với khối óc, với con tim, và bằng tình yêu nhân loại." 

Vì kinh tế bảo ñảm cho sự phồn thịnh và hoà bình. Nếu 
kinh tế bị khủng hoảng thì chiến tranh dễ có thể bị châm 
ngòi. Nền hoà bình và ñời sống nhân loại sẽ bị ñe dọa. 
Ngay vào thời xa xưa ấy, chính ðức Giêsu ñã biết trước 
ñiều ñó sẽ xẩy ra, nên Người ñã sai các môn ñệ ñem Tin 
Mừng hòa bình cho khắp trần gian (Mt 10,12).  

Bởi khát vọng hòa bình nên ai cũng tìm hướng ñi tới. 
Nhưng con ñường hòa bình ñúng là hướng ñi khó ñến vì 
vừa dài với nhiều chông gai; và con sông công lý sóng 
ñưa thuyền trôi, chèo hoài mà bờ vẫn qúa xa. Chắc hẳn 
là vậy ? 
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tin ñến phó thác vào tình yêu quan 
phòng của Thiên Chúa. Hy vọng nuôi 
sống muôn dân bằng sự tha thứ và ơn 
cứu ñộ. Từ nay không còn lo lắng về 
tương lai Nước Chúa. ðiều chính yếu 
cần lưu tâm là phải hết lòng tin tưởng 
cầu xin chủ gặt sai thợ ra gặt lúa về. 
Thiếu thợ gặt không phải vì thiếu môi 
trườ■ng hay kế hoạch, nhưng là thiếu 
những con người ñi nói cho người khác 
biết kính sợ Thiên Chúa.  

Vậy ai là những thợ gặt trong cánh 
ñồng ñầy lúa chín vàng ñó? Không phải 
chỉ có các linh mục, tu sĩ mới là những 
thợ gặt trong cánh ñồng bát ngát và ñáp 
ứng mọi nhu cầu. Bởi vậy, vai trò tông 
ñồ giáo dân rất cần thiết và cấp bách. 
Họ là những người thợ gặt của mọi môi 
trường rộng lớn, họ là những tông ñồ 
giáo dân ñầy nhiệt năng ñể giải quyết 
những vấn ñề lớn lao. Chính họ ở trong 
một vương quốc tình yêu của Thiên 
Chúa, một dân thánh chuyên làm chứng 
cho tình yêu ấy. Nếu vì làm chứng cho 
Chúa mà qúa mệt mỏi thì Chúa sẽ cho 
nghỉ ngơi bồi dưỡng. (Mt 11, 29) 

Theo ý thánh nhân, thì Chúa Giêsu là 
trung tâm qui tụ và nối kết nhân loại với 
Thiên Chúa. Vì thế  Hội Thánh hiện nay 
ñã thay thế Người ñể tiếp tục những 
công việc như vậy. Nhờ ñó ñã trở nên 
một mẫu mực cho chúng ta bén rễ sâu 
và xây dựng ñời mình trên nền tảng là 
ðức Giêsu Kitô. Như vậy nhờ ñức tin 
mà chúng ta sẽ ñược sống ñộng nẩy nở 
nhiều hoa trái tốt nhờ sự quan phòng và 
gìn giữ của Thiên Chúa. Chúng ta 
không còn phải lo lắng cho cuộc sống 
ngày mai, phải ăn gì, mặc gì (Lc 12, 22).  

Hy vọng 'ðại Hội Thợ Gặt' sẽ ñược tổ 
chức hàng năm vào muà lúa chín, ñể 
những người thợ trẻ ký hợp ñồng với Tá 
ðiền và ñược chủ sai ñi gặt lúa về ñầy 
kho lẫm. Mỗi thợ gặt sẽ lãnh công một 
ñồng tiền ngân hàng thiên quốc 'Image 
glorieux' (Mt 20, 13). Hoà bình và kinh tế 
phồn thịnh sẽ trở lại với nhân loại dưới 
trần thế, và mở ra một con ñường nối 
tiếp hướng Dân Chúa ñến nơi vĩnh cửu 
là Nước Trời. Chớ gì ñược như vậy thật 
là hạnh phúc biết bao!  

JB/HTT #8 ■ 

M�t CHUY	N ðIM�t CHUY	N ðIM�t CHUY	N ðIM�t CHUY	N ðI    
" Xin bạn cùng tôi nhớ mãi một ñiều, 

Cuộc ñời này là một chuyến ñi " 

Dòng chảy của cuộc sống hôm nay với dẫy ñầy ñam mê, tham vọng, 
không thiếu người tưởng như cuộc ñời là vô tận ! Nhan nhản ñó ñây 
những cuộc sống tưởng như chẳng thấy rằng ðời Là Một Chuyến ði, 
như lời ca trong bài thánh ca trên từng nhắc nhớ. ðã là Chuyến ði thì 
có ñiểm ñến, có kết thúc, có mục ñích. Chuyến ñi không ñiểm tới, 
không mục ñích, người ta bảo ñó là chuyến ñi vô ñịnh hướng ! 

Ba vạn sáu ngàn ngày vốn là mơ ước. Bách niên giai lão, phú quí 
vinh hoa…Nhưng mơ ước khác với hiện thực. Không thiếu người chết 
vì tuyệt vọng vì không ñạt ñược ước mơ. Và cũng không thiếu người 
tìm quên trong men rượu, hút xách, thả nổi cuộc ñời vì chán chường 
trước những thách ñố tưởng chẳng sao thoát ra ñược. Thế giới bao 
quanh tưởng như sa mạc nắng cháy không tìm ñâu ra nứơc mát xoa 
dịu cơn khô cằn, nóng khát, không tìm ñâu ra bóng mát ñể trốn ñược 
cái nóng thiêu ñốt. 

ðường theo Thầy của tôi cũng ñã từng chìm trong cảnh ngộ ñó. Có 
những ñêm tối tưởng như không còn thấy ánh mặt trời. Tôi từng thở 
than với Chúa giữa niềm tin chao ñảo : xin cho tôi sớm tới ðiểm Hẹn 
của CHUYẾN ðI. Tôi rã rời, muốn buông trôi tất cả. Như con thuyền 
giữa ñại dưong bát ngát ñầy mưa bão. Tôi bồng bềnh trôi dạt không 
còn thấy ñâu là bến bờ. 

Như một chiều ñông buốt Giá không hề thấy nắng ấm, không còn 
nghe tiếng chim líu lo, và tôi co ro trong buốt lạnh. 

Hai môn ñệ trên ñường Êmmau xưa hẳn cũng ngập tràn trong tâm 
trạng thất vọng chán chường ñó giữa một chiều vắng bóng Thầy. Các 
ông cũng ñã từng thất vọng trước ðIỂM ðẾN trong CHUYẾN ðI của 
Thầy mình. Con ñường sỏi ñá Emmau chiều ñó hẳn gập ghềnh lắm 
dưới ñôi chân rã rời, giữa lúc tưởng mộng ước tan thành mây khói, 
tương lai như khép lại. Trở lại làng quê xưa tưởng như ñang ñi vào 
ngõ cụt cuộc ñời. Bao tháng năm theo Thầy với ngập ñầy ước mơ, 
nào ngờ Thầy ñã kết thúc CHUYẾN ðI bằng thập Giá. Vậy là hết ?! 

ðấy là suy nghĩ, tầm nhìn nặng chất người ! Thiên Chúa ñã dùng 
miệng tiên tri Isaia cảnh cáo suy nghĩ và tầm nhìn của thề nhân ñó : 

Tư tuởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của loài người, 
hành ñộng của Ngài không phải là hành ñộng của thế nhân. 

Họ ñang bước ñi bên nhau, nhưng cô ñơn vẫn dâng trào, nản chán, 
thất vọng phủ kín tương lai dù Người Khách Lạ ñang sánh bước, mắt 
hai môn ñệ chìm trong bóng tối chiều tàn. Vậy mà rồi bao sầu buồn, 
nghi hoặc, chán chường, thất vọng của hai môn ñệ ñã bị ñánh tan khi 
Thầy lên tiếng, khi Ngài Bẻ Bánh. Và Mùa Xuân ñã nở rộ, niềm vui ñã 
trở lại. ðôi chân mệt mỏi rã rời lại cứng cát, con tim ngập tràn niềm 
vui, các ông vội vã lên ñường tới Giêrusalem chia sẻ niềm vui với 
những người ñã từng theo Thầy cũng ñang hoang mang, thất vọng 
như hai ông trước ñó. (Lc. 24 :13-35 ) 

Cuộc ñời là một chuy ến ñi. Có ñường ñi trơn tru ngay phẳng, thì 
cũng chẳng thiếu khúc quanh co, trơn trượt. Có mùa xuân lá hoa nở 
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rộ, thì cũng có giá buốt cô quạnh của tiết ñông. Quy luật 
bất biến, có khác chăng là tầm nhìn tin tưởng, niềm hy 
vọng sau chân trời mùa ñông Giá buốt, mùa xuân ñang 
ñợi chờ. 

Người xưa từng nói " Lửa thử vàng, gian nan thử ñức ". 
Qui luật thành thân, thành nhân của hành trình cuộc ñời 
không loại trừ thử thách, thăng trầm, tôi luyện. 

Chúa Kitô cũng ñã từng mời gọi những ai muốn theo 
Ngài phải kinh qua ðường Thập Giá (Mt.10 : 38-39 ), có 
khác chăng CHUYẾN ðI có Thầy ñồng hành Mùa Xuân 
lại ẩn hiện trong thập tự, và tình yêu Ngài chuyển gửi, 
bàn tay Ngài ñỡ nâng thập tự không còn nặng nề, 
thường tình như tầm nhìn, suy nghĩ của thế nhân : 

" Tất cả những ai ñang vất vả và mang gánh nặng nề, 
hãy ñến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em 
hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng 
hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ ñược 
nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ 
nhàng " ( Mt. 11: 28-30 ) 

Thánh Tôma tiến sĩ ñã từng trải nghiệm trên Chuyến ði 
có Chúa, lúc gặp gỡ ñược ðức Kitô mọi " Gánh nặng nề 
…trở nên nhẹ nhàng, tâm hồn ñược bồi dưỡng, và hành 
trình không còn dài thăm thẳm : " Gặp ñược Thiên Chúa 
là thành công lớn nhất trên mọi thành công của một con 
người " 

Sau Khoá Ba Ngày, tôi cũng ñã từng có những trải 
nghiệm khó quên ñó. Tôi gặp Chúa, niềm vui trào dạt, 
một niềm vui mà chỉ có những ai ñã từng cảm nghiệm 
mới thấy, mới nếm ñược hương vị ngọt ngào của tình 
Yêu Thiên Chúa, như thánh Tôma tiến sĩ ñã từng tán 
dương : " Yêu Chúa là tình yêu thi vị nhất ". 

Tình yêu ngọt ngào ñó ñã nâng ñỡ tôi qua mọi cảnh 
huống cuộc ñời. Có mùa xuân nắng ấm, ngập tràn 
hương sắc lá hoa, nhưng sau xuân, qua hạ, thu buồn, 
ñông Giá tìm ñến vẫn là qui trình bám chặt CHUYẾN ðI, 
nhưng " Chúa chăn nuôi tôi …” Có những lúc tưởng 
ñường chiều về "Emmau” cô quạnh, trước mắt không 
còn thấy chút le lói nắng hoàng hôn thì Thầy lại lên tiếng, 
lại " Bẻ Bánh "và bước chân lại rộn ràng. Tôi cảm nghiệm 
rằng Chúa ñã và ñang tôi luyện tôi qua những con ñường 
gập ghềnh, lầy lội, qua ngõ hẹp ñể CHUYẾN ðI ñời tôi 
ñược ñiểm tô với hoa Thập Tự , hương sắc loài hoa ñã 
ñược chính Thầy vun trồng. 

Tôi không ñược quên CUỘC ðỜI là MỘT CHUYẾN ðI, 

• ðể Cuộc ñời có ñịnh hướng. 

• ðể mong ñáp trả trọn vẹn lời mời gọi của ðấng hằng 
yêu thương ấp ủ tôi qua mọi phút giây cuộc ñời. 

• Và Trong Tình Ngài, mong Chuyến ði ñời tôi kết thúc 
tốt ñẹp như Ngài mong ñợi. 

Nhìn vào những "Ổ Gà" ñã từng thử thách bước chân 
tôi trong Chuyến ði Cuộc ðời, trong hành trình Lý Tưởng 
Phong Trào, tôi xác tín rằng ðường Thầy ñi gắn liền với 

Thập Giá; nhưng Tình Yêu diệu vợi Thầy gửi vào Thập 
Giá ñã biến Thập Giá trở nên ngoại thường. Thập Giá 
không nặng nề ghê gớm như những cây thập tự gỗ mà 
người ñời dành ñể hành quyết nhau, nhưng trong gian 
truân cùng Thầy sánh bước, Thập Giá lại nở rộ hoa 
TÌNH ngọt ngào mà chỉ có tâm hồn chìm trong Tình Yêu 
Thầy mới cảm nghiệm ñược. 

Thánh Phaolô là nhân chứng ñiển hình cho cảm 
nghiệm này, chính vì vậy thánh nhân ñã khảng khái quả 
quyết : ”Không gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu 
ðức Kitô" ( Rm. 8 :35 ). 

Không gì có thể làm thánh nhân lùi bước, nhưng 
TRUNG THÀNH ñáp trả tình Thầy cho Một Chuyến ði 
trọn vẹn, bởi Tình Yêu ðức Kitô thúc bách ngài . 

Chuyến ði của tôi nếu không có "Tình yêu ðức Kitô 
thúc bách" sẽ mãi là Chuyến ði vật vờ, như mọi chuyến 
ñi "vui ở, dở ñi". Chuyến ñi không ñiểm tựa, không sức 
sống sẽ tàn lụi, dở dang như chính bản chất của nó. 

Dominique K12 ■ 

 Thô  Chuùc 
 Möøng Naêm Môùi  

Tuy�t tr�ng thay mai r� ñó ñây  

Thi�u ñào, mai v�ng nh�ng tình ñ�y  

Tình Th�y-tình b�n-tình nhân ch�ng  

D n b�!c bên Th�y tay trong tay  

Nguy$n �!c xuân này ta v&ng b�!c  

Tình Tr'i gieo vãi kh�p nơi nơi  

Ta say khúc nh�c ñ'i nhân ch�ng  

Th�p sáng Tin-Yêu gi&a muôn ng�'i  

Kính chúc Qúi Cha Linh H�!ng, qúi tu s9 nam n&Kính chúc Qúi Cha Linh H�!ng, qúi tu s9 nam n&Kính chúc Qúi Cha Linh H�!ng, qúi tu s9 nam n&Kính chúc Qúi Cha Linh H�!ng, qúi tu s9 nam n&     
Ban ði<u Hành Phong Trào, qúi anh ch> Cursillis-Ban ði<u Hành Phong Trào, qúi anh ch> Cursillis-Ban ði<u Hành Phong Trào, qúi anh ch> Cursillis-Ban ði<u Hành Phong Trào, qúi anh ch> Cursillis-
tas và qúi quy�ntas và qúi quy�ntas và qúi quy�ntas và qúi quy�n     
M�t Năm M!i Nhâm Thìn thánh ñ�c, v�n an,M�t Năm M!i Nhâm Thìn thánh ñ�c, v�n an,M�t Năm M!i Nhâm Thìn thánh ñ�c, v�n an,M�t Năm M!i Nhâm Thìn thánh ñ�c, v�n an,    
vuông tròn nguy$n �!cvuông tròn nguy$n �!cvuông tròn nguy$n �!cvuông tròn nguy$n �!c.  
 

Liên Nhóm ð�c quDc  
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Trong Ultreya MFng Giáng Sinh vFa qua, có ph�n “gJi l'i chúc mFng”  Giáng Sinh, ‘t�t Tây’‘ và ‘t�t Ta’ ñ�n 
ð�i Gia ðình Cursillo. Ban Biên TNp xin ghi l�i m�t cách trung thOc, ng�n gPn t t cQ nh&ng tâm tình yêu th�ơng 
ñó ñR làm quà tSng ñSc bi$t cho nh&ng t m lòng ñã luôn �u ái v!i T' Thông Tin cTa Phong Trào nhân d>p năm 
m!i Nhâm Thìn 2012  

*DE COLORES* 

Chúc MFng Năm M!i 
« Con có ñôi l'i kính chúc Gia ðình Cursillo ñ�^c tràn ñ�y H_ng Ân Chúa Hài ð_ng, vui t�ơi, và 

s�p sang năm m!i Nhâm Thìn 2012 ñ�^c an khang, th>nh v�^ng, các anh ch> cursillistas hăng say vi$c 
Chúa, và c�u Th�y Chí  Thánh ban nhi<u an Lành ». 

« Cu�c sDng cTa Chúa là v9nh cJu nơi thiên ñàng, Chúa là sO sáng, chúng ta c�u nguy$n xin Chúa ban 
sO bình an cho toàn thR H�i Thánh Chúa, v�n sO theo Ý Chúa trong gia ñình Chúa » 

« Mùa ñông qua ñi, mùa xuân l�i t!i…Con nói sao nên l'i cQm t� H_ng Ân cTa Cha tF nhân ñã an 
bài thP sinh kh�p nơi, dfn vào v�'n xuân thiêng không tàn. Mong sDng trong ân tình trPn ñ'i v�ơn lên 
nh� cây t�m xuân. SuDi ơn lành phù tr^ tác sinh, sá gì cơn m�a gió phù vân » 

« Xin c�u chúc t t cQ các thành viên cursillo m�t năm m!i an khang, th>nh v�^ng, trong Tình Yêu 
Th�ơng cTa Chúa » 

« M�n chúc gia ñình Cursillo Bình An và H�nh Phúc trong tình yêu m�n Chúa »  

« Cung chúc Tân Niên 2012 – Thân kính chúc quý cha, quý tu s9,t t cQ gia ñình Anh Ch> Em Cur-
sillo m�t năm m!i thánh thi$n, an hòa, h�nh phúc » 

« Tr�!c th<m năm m!i 2012 v^ ch_ng chúng tôi m�n chúc các Anh Ch> Cursillistas m�t năm m!i an 
khang, th>nh v�^ng. Xin Chúa xuDng ơn lành cho chúng ta, ñoàn k�t hăng say trong nhi$m vk, dlp bm t t 
cQ thù hnn chia ro ñR chúng ta x�ng ñáng là g�ơng lành « m�t tay n�m Chúa, m�t t�y n�m anh em » 

« Tr�!c th<m năm R_ng, chúc cho anh, cho ch>, m�t năm nhl nhàng, bay bpng, nh� r_ng bay, ph�^ng 
múa. Mong �!c cho anh, cho ch> trên b�!c ñ�'ng phkc vk gSp ñ�^c nhi<u b�n m!i cùng ñ_ng hành, cùng lo 
toan mq r�ng N�!c Chúa, ñem ni<m vui cho nhau, san sr nh&ng ñau bu_n cTa nhau trong tình b�n chân 
thành » 

« Trong ni<m vui Giáng Sinh và Năm M!i, con c�u xin Chúa cho tFng ng�'i trên th� gian náy luôn 
bi�t cQm nhNn an Chúa, luôn bi�t mq lòng ñón Chúa, ñem yêu th�ơng ñ�n v!i mPi ng�'i bnng t t cQ t m 
lòng, luôn yêu th�ơng và c�u nguy$n cho nhau trong hành trình yêu th�ơng – hành trình Ngày Th� T� » 

« Xin Chúa ban cho nh&ng ng�'i năm qua ñã gSp nhiRu nsi bu_n tang tóc ñ�^c Ni<m Tin m�nh mr ñR 
tìm l�i ñ�^c Hy VPng ch�a chan nơi lòng th�ơng xót bao la cTa Chúa, và tìm ñ�^c Bình An trong l'i 
c�u nguy$n. Xin cho các con cTa chúng con mq lòng tìm hiRu và hPc hmi v< Chúa sâu s�c hơn ñR ñ�t ñ�^c 
Ni<m Tin m�nh mr, lòng cNy b<n ñs ñR yêu m�n ng�'i chung quanh theo nh� Ý Chúa » 

« Nguy$n chúc Tình Yêu và Bình An cTa Th�y Chí Thánh luôn gi& gìn và ñ_ng hành v!i msi cursil-
lista tFng ngày trong suDt năm m!i 2012 s�p t!i » 

« Xin kính chúc các anh ch> m�t mùa Giáng Sinh và m�t Năm m!i vui vo, tràn ñ�y hy vPng thiêng 
liêng, m�t ni<m vui trong Chúa Kitô b t ch p nh&ng thJ thách phQi ch>u » 
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ch�ng quay l�ng. 
Phó-Thác nên ñ�i 
không v�ơng v�n 
ti�n tài c�a c i  
b"t bèo trôi. 
Bác- Ái sáng ng�i 
Danh Chí Thánh 
Môn ñ- h"c Th.y 
ch/ Yêu-Th��ng ! 
 
Tháng tháng cùng nhau 
v� Giáo X3 
theo “Tr��ng-Hu�n-Luy�n” 
t6p l�ng nghe, 
t6p nguy�n c�u trong  
tâm thinh l�ng, 
t6p nói L�i Yêu  
: m"i ñi�u.  
 
Sau ñó thì ch� 
“Ul-trey-a” 
b?n bè kh@p chAn 
: g.n xa 
nô n3c tâm tình 
mang trao g:i 
chia sC ni�m vui 
lDn nEi buFn. 
 
“HHi-Nhóm” ñ�u ñ�u 
không xao lãng 
‘Ch� ngã em nâng’ 
lúc gian nan. 
Tình thân th@t chMt  
theo ngày tháng 
gánh nMng trên vai 
bEng nhN nhàng. 
  
Nh� ki�ng ba chân 
nên ñ3ng v/ng 
chân thành Sùng-ð!o  
ch�ng mông lung 
H"c-ð?o ñP thêm 
lòng th�ơng mRn 
Hành ð?o cho ñ�i 
th@m ch3ng nhân. 

Rón rén Mèo kia 
lê b�Uc ñi. 
Nhân gian s@p sVa  
ñón R&ng v�.  
MHt năm thoáng chAc 
Nh� hơi th: 
ThR sX nhân tình 
KP xiRt chi… 
 
Ph.n mình Táo ph i 
lo thu xRp 
Xiêm y áo m[  
vUi b(ng da 
thêm Sách Ch- Nam 
vào hành lý 
dDn ñ��ng nh/ng lúc 
l?c lAi ñi. 
 
Th�p thoáng xa xa  
bóng cung ñình 
táo vàng, táo tr@ng,  
táo…nâu nâu  
riêng Táo th.n ñây 
nhi�u màu s@c 
« ð�-cô-lô-rét » 
�y thi-t …xinh ! 
 
B- rFng trình vUi  
ð�ng anh minh 
mHt năm sinh ho?t  
c�a dân mình 
cursillistas 
Âu châu - Pháp 
trung thành ñi tr"n 
mHt hành trình. 
 
Th.-T� ngày ñó 
là lc sAng 
Lý-T�:ng ch"n rFi 

“Tenh Tâm Mùa Chay”  
luôn ñông ñ� 
fn năn hAi c i 
lEi l.m x�a 
M: lòng ñón nh6n  
gn Hòa Gi i 
ðón Chúa Ph1c Sinh 
thha ân tình. 
 
Suýt n/a th.n quên  
“Ngày- HHi-NgH” 
pic-nic  mùa hè 
hát vUi…ăn ! 
bao nhiêu mhi m-t 
hay buFn khi 
bh l?i bên ñ��ng 
lúc có nhau. 
 
Cao ñiPm năm nay 
là hai khóa 
hai chín (29)– ba m�ơi (30) 
t?i Paris. 
thêm nh/ng ng��i con 
quay tr: l?i 
vòng tay Cha ñó 
vDn ñón ch� 
 
Mqng Chúa Giáng Sinh 
“thi hang ñá” 
ðơn sơ tMng Chúa  
mHt mái nhà 
bé nhh nh� lòng 
con cái Chúa 
vDn mong Ngài  ñRn 
viRng thăm luôn.  
 
ðoàn tr bên nhau 
trong năm mUi 
không khhi ng6m ngùi 
nhU ng��i ñi 
bh l?i chE ngFi  
còn nóng �m 
và bao ks ni-m 
ñã trao nhau. 
 

Ng��i qua cõi �y 
nơi Hung SAng 
nguy-n xin Thiên Chúa 
sUm nh6n vào 
Nhà-Chung mình sc  
cùng hHi ngH 
ai c[ng mHt l.n 
hiPu TV-Sinh. 
 
KC ch�ng chung ñ��ng 
chung chí h�Ung 
vDn mHt vòng tay 
mHt t�m lòng 
mong �Uc ñ��ng dài 
còn gMp l?i 
bao ni�m tâm sX 
rõ lòng nhau… 
 
 
 
Xa xa nghe tiRng  
tàu réo g"i 
ðRn gi� tq giã 
Táo rút lui 
Nguy-n chúc nhà nhà 
tràn h?nh phúc 
Ng��i ng��i hoan hs 
sAng Phúc Âm 
Vi-c làm hơn v?n 
ngàn l�i nói 
“Liên ð3i Ni5m Tin” 
KRt ChMt Tình… ./. 
 
 

N m Nhâm Thìn 2012 
Táo De Colores 
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HI8P Ý C:U NGUY8N 
Văn phòng ði�u Hành xin cùng hi-p l�i c.u nguy-n : 

• Cr bà Anna Nguyzn Th{ L|i vqa qua ñ�i. Cr là thân 
mDu th.y sáu Nguyzn Sơn và anh ch{ Nguyzn Hoàng, 
nhi�u năm qua vDn ñFng hành trong phong trào. Thánh 
lz an táng ngày 02 tháng giêng 2012 t?i Villiers-Le-Bel. 

Trong ni�m tin vào ð3c Kitô, chúng ta cùng hi-p ý c.u 
nguy-n cho các linh hFn cr Anna sUm ñ�|c Ng��i Cha 
Muôn Thu: ñón vào N�Uc c�a Ngài. 

GuI CHÚT TÌNH XUÂN 
 
Xuân l�i v< chi gi&a mùa ñông 
Tuy�t phT tFng cơn ngNp cõi lòng 
Giá l�nh quê ng�'i ôi da di�t 
Còn nơi nào  m ñón xuân không . 
Cho xin gJi xuân ñ�n nhà anh 
Mang theo h�ơng  m v�n chân thành 
Hòa trong gia ñ�o xuân hoan hv 
L�c phúc an khang suDt trPn năm 
Tr�'ng Cursillo xuân ghé thăm 
Giúp Ban Lãnh ð�o v&ng tinh th�n  
ChuyRn h� bình an ñ�y ơn Chúa 
ð�n tFng anh ch> thma tình xuân  
Có rét xin xuân cwng dFng chân  
TSng nhau l'i thăm hmi ân c�n  
BFng lên s�c sDng con tim m!i  
Gi& h� cho nhau chút quà xuân . 

 
Kính chúc m�t mùa xuân ñlp ñ�n THL  

và ð�i gia ñình hP Cur 

ð�u xuân Nhâm Thìn 2012 
NTS 

THÔNG BÁO 

Hai khóa Cursillo hè 2012 tai Stuttgart, ð�c 
qu�c : 

• Khóa Nam (31) tq 26-07 ñRn 29-07-2012 
• Khóa N/ (32) tq  02-08 ñRn 05-08-2012 

Xin qúi Cha, quí tu s , quí anh ch! làm Pa-
lanca c&u nguy(n s�t s)ng cho công tác 
chu,n b! hai khóa 31 và 32. 

Nh2ng anh ch! mu�n b3o tr4, xin xem k7 
các ñi9u ki(n c&n thi:t cho �ng viên ( s�c 
kh=e, tình tr?ng sinh ho?t tôn giáo…) 

Vì s� chC giDi h?n, sE dành ưu tiên cho 
nh2ng ngưHi ñăng ký sDm (�ng viên cKng 
như tr4 tá). 

Chi phí tham dM  (cơ sO): 150 € / 1 ngưHi 

BðH PT 

CHÚC MỪNG 

ðư�c tin anh ch� cursillistas Mathêu 
Vũ Ng�c Hi�n - Anna Vũ Th� Nguy�t, 
v�a m�ng k" ni�m 40 năm hôn ph(i, 
BðH PT xin ñư�c chung vui và  c.u 
chúc anh ch� mãi v1ng bư3c v3i ơn 
g�i hôn ph(i mà anh ch� ñã ti5n vào 
cách ñây 40 năm. 

C.u chúc H;ng Ân Chúa luôn tràn 
ñ.y trên anh ch� và con cháu. 


