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ính chào quý Cha, quý Soeurs, quý Thầy Linh
Hướng và quý anh chị Cursillistas,

Lời đầu tiên, xin cùng với quý anh chị dâng lời tạ ơn
lên Thầy Chí Thánh. Thầy đã yêu thương, tuôn trào
muôn vạn hồng ân, cùng đồng hành với phong trào,
và nhờ ơn Thầy, chúng ta cảm nhận bao ơn lành trong
hai khoá tĩnh huấn. Phong Trào Cursillo Ngành Việt
Nam thuộc Giáo Phận
Sacramento, hân hoan
chào mừng quý anh
chị hai khóa 1 và 2,
đã can đảm đáp lại
lời mời gọi của Thầy
Chí Thánh qua Phong
Trào, để đến tham dự
Khóa Tĩnh Huấn đầu
tiên này. Quý anh chị
giờ đây đã là những
thành viên mới của
đại gia đình Cursillo, để cùng tiến bước trên bước
đường hành trình Đức Tin, thực thi sứ mạng Phúc
Âm Hóa môi trường, và làm chứng nhân cho tình yêu
Chúa tại những nơi mà chúng ta đang tiếp xúc. De
Colores!
Thưa quý anh chị thân mến, nhìn lại hành trình những
ngày tĩnh huấn và Khoá Ba Ngày đã qua với lòng tạ
ơn Thiên Chúa, với bao nhiêu Hồng ân Ngài đã ban
cho mỗi cursillista cách riêng và cho phong trào nói
chung. Thật khó diễn tả hết nỗi “thân thương,” lúc
vui buồn, nhưng tôi tin rằng, với tinh thần sẵn sàng
để phục vụ, anh chị em chúng ta vui mừng lên đường,

để được Thầy sai đi, làm men, làm muối cho thế gian.
Trong giây phút cảm động này, tâm tình mãnh liệt
trong mỗi anh chị em chúng ta chính là tâm tình yêu
thương và cảm tạ. Rồi qua các buổi tĩnh tâm “Hồng
Ân Đức Cậy” và “Lòng Thương Xót Chúa,” chúng ta
cảm tạ ơn Chúa đã phủ kín đời chúng ta bằng tình yêu
thương chan chứa của Ngài. Dù chúng ta bất xứng,
Chúa vẫn yêu thương; dù chúng ta bất trung Chúa vẫn
không từ bỏ, qua
biết bao cạm bẫy
hiểm nguy trong đời
sống, bàn tay Chúa
vẫn dẫn anh chị em
chúng ta đến đoạn
đường an toàn hôm
nay.
Mới đây, ngày
30 tháng 04 năm
2015 tại Đại Thánh
Đường Phaolô VI ở nội thành Vatican, Đức Giáo
Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ, khích lệ và nhắn nhủ hơn
7,000 anh chị em cursillistas Châu Âu tham dự Đại
Hội Ultreya lần thứ Ba “Ultreya có nghĩa là tiến lên, ra
ngoại biên, hãy đi xa hơn nữa! Luôn đi xa hơn!”

N

gài khích lệ: “Các thành viên Phong Trào
Cursillo trở thành những thừa sai đích thực, nâng
đỡ đức tin của tha nhân”… Ngài nhắn nhủ thêm: “Tôi
khuyến khích các anh chị hãy “luôn đi xa hơn” trung
thành với đặc sủng của mình! Hãy giữ cho lòng nhiệt
thành, ngọn lửa của Chúa Thánh Thần luôn thúc đẩy
các môn đệ của Chúa Kitô tìm đến những người ở xa,
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nhất, chúng ta hãy kiên trì và liên lỉ cầu nguyện để xin
ra khỏi cuộc sống tiện nghi thoải mái của mình và có
can đảm đi tới mọi khu ngoại ô đang cần đến ánh sáng ơn Chúa, giúp các tham dự viên nhận biết được tình
yêu của Chúa, xin Chúa biến cải tâm hồn các tham dự
Tin Mừng” (NVTM - EG,# 20).
viên, và cho
ể giữ
chính chúng
được tinh
ta. Xin cho
thần hăng say
quý anh chị
này, phong
chúng ta tránh
trào khuyến
những cám dỗ
khích những
yếu đuối, và
cursilistas
xin Chúa hãy
đến với nhau
đưa chúng ta
bằng những
ra khỏi những
buổi sinh hoạt
bận tâm hẹp
“Hội Nhóm,”
hòi của chính
“Ultreya,” và
mình. Xin
“Trường Lãnh
Chúa và Mẹ
Đạo.” Đến để
Maria ban thật
chúng ta cùng nhau học hỏi và trao đổi kinh nghiệm
nhiều ơn, phần hồn lẫn xác, để chúng ta làm tròn sứ
cũng như nâng đỡ nhau trong những công tác tông đồ,
mạng của người trợ tá Chúa trao ban.
thể hiện sự liên kết của người cursillista trong tình yêu
au cùng, nhân ngày kính Thánh Phaolô Quan
Thầy Chí Thánh.
Thầy Phong Trào Cursillo và mừng Xuân Bính
Thân, tôi xin thay mặt Ban Điều Hành kính chúc quý
Chúa Giêsu đem lửa đến thế gian và muốn cho
Cha, quý Soeurs, quý Thầy linh hướng và quý anh chị
quả đất rực cháy, với ý chí tông đồ, con phải là
một năm mới vui khoẻ, luôn noi gương Thánh Phaolô
ngọn lửa đốt cháy những ngọn đuốc khác, làm cho
nhiệt thành trong tin mừng, và sẵn sàng phục vụ anh
ánh sáng thế gian lan rộng cho đến lúc thế gian
chị em trong tình thương của Thầy Chí Thánh.
thành một biển ánh sáng.

Đ

“

Thưa quý anh chị, phong trào không đòi hỏi chúng
ta phải chinh phục thế giới, cũng không muốn chúng
ta phải từ bỏ tất cả để đi theo phong trào, nhưng chỉ
mong rằng: chúng ta sống tinh thần của Đức Cố Hồng
Y Nguyễn Văn Thuận... “Chúa Giêsu đem lửa đến thế
gian và muốn cho quả đất rực cháy, với ý chí tông đồ,
con phải là ngọn lửa đốt cháy những ngọn đuốc khác,
làm cho ánh sáng thế gian lan rộng cho đến lúc thế
gian thành một biển ánh sáng” (ĐHV: 836). Trong tâm
tình cảm tạ và đáp trả sứ mệnh tông đồ, chúng ta cùng
cầu nguyện, thực hiện Palanca, là những trợ tá, những
chứng nhân bằng lời nói và việc làm, phục vụ khóa
học vào hạ tuần tháng Năm, năm 2016.
Trước khi bước vào tám (8) tuần tĩnh huấn chuẩn bị
cho ngày lên đường phục vụ trong yêu thương và hiệp
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hân ái kính chào quý anh chị trong Thầy Chí
Thánh. ♦
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Kính thưa qúy Cha, qúy Thầy Phó Tế, qúy Soeurs và Anh Chị Em Cursillistas thân mến,
Như một hoạt động hằng năm của Phong Trào, Đặc San được thực hiện nhằm ghi nhận những
hoạt động trong năm qua; đồng thời là cơ hội để anh chị em trong phong trào chia sẻ những
trải nghiệm bản thân qua các hoạt động của mỗi cá nhân, những suy tư trăn trở trong cuộc
sống với tinh thần Cursillista qua những trang giấy.
Qua tập Đặc San này, chúng ta sẽ đọc bản tường trình những sinh hoạt năm qua với “Sớ
Táo Quân.” Chúng ta cùng ôn lại “Thuở Ban Đầu” lúc Phong Trào địa phương còn èo uột,
nhờ vào “Hồng Ân Cầu Nguyện,” và đáp lại “Ơn Gọi Tình Yêu,” Phong Trào tìm được sự
hồi sinh sung mãn trong “Ơn Thánh Chúa.” Rồi Phong Trào mạnh dạn tổ chức hai Khóa Ba
Ngày.
Qua “Hành Trình Dẫn Tới Khóa Ba Ngày Cursillo,” khi bước đi chúng ta có tâm tình của
những “Hối Nhân,” khi về chúng ta mang nỗi niềm của những “Người Con Hoang Đàng”
hoan ca trên đường về nhà Cha. Ở nơi núi đồi, với Thầy, với anh em, qua việc “Gặp Gỡ Đức
Kitô” chúng ta cùng chứng kiến những “Thay Đổi Diệu Kỳ” nơi những anh chị em mình. Để
rồi chúng ta thực sự thấy và cảm nghiệm được “Ngài Là Ánh Sáng Đời Con.”
Sống Khóa Ba Ngày, no thỏa với ân tình Chúa, chúng ta có những “Giấc Mơ Và Bức Tranh
Của Chúa.” Với những vần thơ tràn ngập “Lòng Chúa Thương Xót,” trải nghiệm những giây
phút ngọt ngào “Tâm Sự Với Thầy.” Xa lánh tạm thời cảnh phồn hoa của “Văn Hóa Tiếng
Động,” cùng anh chị em mình chiêm ngưỡng “Dung Nhan Chúa Kitô.” Mỗi buổi sáng tinh
mơ, cùng nhau ghi lên mình “Dấu Thánh,” dấu của Tình Yêu ngọt ngào và tuyên xưng chỉ có
“Chúa Là Vĩnh Cửu.”
“Cảm Nghiệm Khóa Ba Ngày” là những kinh nghiệm làm chúng ta nhớ mãi. Trong khung
cảnh ấy có những “Maria Và Matta,” tất cả đều no thỏa “Ơn Thánh Chúa.” Là Matta chúng ta
trải lòng mình qua “Cảm Nghiệm Trợ Tá Khóa Ba Ngày” với nhiều kỷ niệm. Những lúc rãnh
rỗi hoặc trong lúc hội thảo là lúc trao đổi nhau “Một Chút Tâm Tình.”
Ra về, nhưng lòng vẫn “Nhớ Về Khóa Ba Ngày” với những kỷ niệm sâu đậm ở Trinity Pines,
nơi đó chúng ta chan hòa với những giọt nước mắt, hay những “Giọt Tình.” Chúng ta cùng
nhau nhận “Cursillo” làm phương châm sống.
Qua “Thư Tình Của Thầy Gởi Cursillistas,” chúng ta cùng nhau tận hưởng sự êm dịu, kín
múc ”Sức Mạnh Lời Chúa” làm hành trang. “Di Chúc Của Lòng Thương Xót” thôi thúc

(Xin xem tiếp trang 7)
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Tinh Thần Của Cursillista
Cha Linh Hướng

T

ại một Giáo Xứ Công Giáo tỉnh lẻ, có một “đại
gia” nổi tiếng giầu có, và cũng là người khá rộng
rãi trong vùng. Ông thường công đức cho Nhà Thờ
mỗi khi cần tiền, hoặc giúp đỡ vật chất cho ai nghèo
túng mà Cha Xứ nhờ tới. Tuy nhiên, cuộc sống dư giả
khiến ông chả mấy khi “thèm” đến Nhà Thờ tham dự
Thánh Lễ hay thụ lãnh các Bí Tích, lại càng rất ít khi
tham gia những sinh hoạt
của Cộng Đoàn trong bất cứ
tổ chức nào.
Dầu sao, ông cũng là bạn
thân của Cha Xứ, nên một
buổi tối Mùa Đông, ông đến
Nhà Xứ thăm Cha. Trong lúc
câu chuyện đang thân tình
bên lò sưởi ấm cúng, Cha
Xứ gắp trong lò ra một cục
than hồng nóng bỏng, Ngài
im lặng đặt cục than trên
một góc ngoài lò sưởi không nói năng gì. Ông giầu có
cũng không dám hỏi lý do. Câu chuyện cha con vẫn
tiếp tục, nhưng cục than càng lúc càng bớt độ nóng,
rồi từ từ nguội hẳn, đen lại, và rữa thành dúm tro vô
vị; chuyện cha con về thương trường và chính trị cũng
tự nhiên từ từ kém phần sôi nổi hào hứng và xem ra
đượm nhiều vẻ suy tư! Trước khi ra về, ông đại gia bắt
tay cha xứ, siết chặt hơn, và mỉm cười gượng gạo nói
với cha: “Cám ơn Cha, Chúa Nhật tuần tới con sẽ đi
lễ!”
Anh Chị Em Cursillistas thân mến,
Sau khi được đào luyện trong Khóa Ba Ngày, chúng
ta nhận thức được rằng: mỗi người đều có ơn gọi trở
thành người lãnh đạo trong môi trường của mình đang
sống, để đưa tha nhân về với Chúa. Đây là một sứ
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mạng kéo dài suốt Ngày Thứ Tư của mỗi người, nghĩa
là từng ngày, qua những cố gắng học hỏi, chia sẻ, sống
chứng nhân cho Tin Mừng, chúng ta mong muốn sẽ là
những cursillistas thực thụ, là dụng cụ hữu hiệu hơn
của Chúa giữa thế gian.
Thế nhưng mỗi người chúng ta cũng như cục than
trong Lò Lửa Sức Sống Chúa Thánh Thần, chúng ta
không có khả năng thực hiện Sứ Mạng đó một mình,
hay với sức riêng mình. Tách
rời chúng ta khỏi Nguồn Sinh
Lực Kitô và khỏi Cộng Đồng
Đức Tin, chúng ta sẽ từ từ
nguội tanh và tan biến vô vị.
Vậy để thực thi Sứ Mệnh
được Thầy ủy thác, chúng ta
cần tiếp tục đào luyện và tiếp
tục xây dựng những nhịp cầu
nối kết tình thân chung quanh
ta.
1. Tiếp tục Đào Luyện:
Thiên Chúa tạo dựng chúng ta mỗi người là một cá
thể duy nhất, có những khả năng cá biệt, có những sắc
thái riêng rẽ. Đồng thời Ngài cũng kêu gọi mỗi người
chúng ta trở thành cursillista vào một thời điểm thích

Chỉ có một điểm quan trọng chung, là Thiên Chúa
mời gọi chúng ta cùng “nên thánh” và còn mời gọi
giúp người khác nên thánh nữa.
thuận, vào một hoàn cảnh đặc thù. Ngay cả khi chúng
ta cùng là cursillistas ở môi trường này, nhưng gia đình
ta khác nhau, nếp sống, tập tục, giáo dục khác nhau, vị
trí trong Phong Trào và trong Cộng Đồng cũng khác.
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Chỉ có một điểm quan trọng chung, là Thiên Chúa
sống đạo căn bản qua những khía cạnh trên, nếu không
chúng ta lại trở lại lối giữ đạo hình thức. Vậy quyết
mời gọi chúng ta cùng “nên thánh” và còn mời gọi
tâm nên thánh là mở rộng tâm hồn, để lắng nghe tiếng
giúp người khác nên thánh nữa. Do đó, Con Đường
Chúa, liên kết mật thiết với Chúa qua các bí tích và
đời sống cầu nguyện, làm việc tông đồ. Sự liên kết
mật thiết ấy giúp chúng ta cảm nghiệm Chúa luôn hiện
diện và biến đổi đời sống tâm linh chúng ta từ xấu ra
tốt hơn, sau đó chúng ta cũng sẽ chia sẻ cho những
người bạn ta như vậy.
2. Nối kết Tình Thân:

Nên Thánh đòi buộc chúng ta tiếp tục đào luyện
chính mình hằng ngày như huấn lệnh của Ngài: “Các
con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời.”
(Math.5:48) Phong Trào mở ra một con đường tự
luyện căn bản, trước hết qua 3 cách thế nằm trong một
Sách Lược:
Học đạo: là nghiền ngẫm Thánh Kinh và tự đào luyện
cho đến khi Chúa sống trong tâm hồn ta. Học đạo còn
là trau dồi kiến thức về đạo, cũng như về đời, cho
chúng ta trưởng thành hơn, và trao đổi để giúp nhau
nhận biết Thánh Ý Thiên Chúa, vững vàng tin cậy
mến Chúa hơn.
Sùng đạo: là quy hướng mọi hành vi trong ngoài vào
ý hướng như những tác động thờ phượng Chúa; đặc
biệt là cử hành các Mầu Nhiệm và các Bí Tích trong
đạo cách thành kính, sốt sắng.
Hành đạo: là truyền bá ơn cứu độ của Chúa trong môi
trường mình đang sống cho đến khi mọi cơ cấu xã hội
đưọc sinh hoạt theo tinh thần Phúc Âm. Hành đạo theo
phương pháp Phong Trào còn bằng những lời chia sẻ
xác quyết (làm chứng nhân), bằng đời sống Kitô hữu
đích thực, và bằng tình thương cảm hóa lòng người, để
đưa người về với Chúa.
Cốt lõi của linh đạo Phong Trào Cursillo là cái kiềng
ba chân vững chắc đó. Là một cursillista bất cứ ở
cương vị nào, trách vụ lớn hay nhỏ đều cần có nếp

Mỗi cursillista thường được ví như những cục than
hồng, bao lâu còn ở trong lò than thì còn cháy nóng
và ích lợi. Nhưng nếu được gắp riêng ra, hậu quả hiển
nhiên cho chúng ta một tình trạng đáng buồn. Nhóm
Kitô hữu và các cơ cấu của Phong Trào (như Ultryea)
là những cộng đồng Kitô giúp mọi cursillista không
những là một lò lửa giữ được lòng nhiệt thành, mà còn
thăng tiến đời sống đạo đức cá nhân và phát triển việc
tông đồ đoàn thể.
Do đó, cursillista luôn cần sự hiệp thông với Giáo Hội
và với Phong Trào. Đành rằng người cursillista cầu
nguyện để tìm Thánh Ý Thiên Chúa, nhưng Giáo Hội
là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô nơi trần gian, mà
phong trào cũng thuộc về Giáo Hội, nên chúng ta luôn
thuộc quyền Giáo Hội. Tất cả các cursillistas phải có
quan điểm toàn diện, không cục bộ để xây dựng Giáo
Hội. Giáo Hội có phẩm trật Hội Thánh, Giáo Phận,
giáo xứ có các đoàn thể, phong trào, các nhóm. Tất cả
tạo nên sự đa dạng phong phú, chứ không làm sự chia
rẽ, yếu đi của sự Truyền Rao Tin Mừng của Giáo Hội.

C

húa Kitô không muốn chúng ta chỉ sống đạo cho
riêng mình, mà Người còn muốn chúng ta phải đi
xa hơn nữa, là muốn chúng ta trở thành những người
lãnh đạo nơi mình đang sống. cursillista được ví như
men, muối, hay ánh sáng: “Nước Trời ví như nắm men
mà người đàn bà kia trộn vào thúng bột, cho tới khi
cả thúng bột dậy men” (Mt 13,33). Chúng ta cần xử
dụng hết khả năng của riêng mình: Có người nhận 5
nén bạc, người khác nhận 2 nén, có người chỉ nhận 1
nén. Điều quan trọng là mọi người phải phát triển có ý
thức, trọn vẹn khả năng nhiều hay ít mà Chúa đã ban,
để làm lợi ích cho kẻ khác.
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Để dễ dàng nối kết tình thân và sống hiệp nhất,
lại làm mất tình anh chị em mình, những người cùng
cursillista nên chú tâm vào một số Đức Tính và Nhân
đồng hành với chính mình.
Đức Kitô giáo, như những dầu mỡ cho một cỗ xe hoạt
Khiêm Nhường là Nhân Đức giúp cursillista nhận ra
động nhẹ nhàng, dung dị, và kết quả. Những Đức Tính
mối tương quan giữa họ với Thiên Chúa, và giữa họ
Tự Nhiên có thể kể tới là: óc sáng kiến, lòng can đảm,
với anh chị em một cách đúng đắn. Họ nhận ra rằng,
tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, lòng quảng đại,
tất cả khả năng, tiền tài, của cải, sức khỏe, hoàn cảnh
tinh thần kỷ luật, óc khôi hài, và tính vui tươi. Bốn
và cả những cơ hội đều là Hồng Ân Thiên Chúa ban
Nhân Đức Siêu Nhiên gồm có: Đức Tin, Lòng Trông
cho và cần sinh lợi. Đồng thời Chúa cũng ban cho
Cậy, Lòng Bác Ái, và Tính Khiêm Nhường.
những người khác khả năng
Với Đức Tính Vui Tươi,
riêng, hoàn cảnh, sức khỏe
Khi chúng ta đi hội Nhóm, đi dự
chúng ta thường có những
riêng theo điều kiện của họ,
Ultryea, hay đi làm việc tông đồ,
buổi Ultreya sinh động, hào
để cùng góp sức vào việc làm
nếu chúng ta có niềm vui, niềm
hứng, những buổi sinh hoạt
sáng danh Chúa. Như thế,
vui của chúng ta sẽ chiếu rọi, để
thân thiết lành mạnh và coi đó
chúng ta khiêm nhường là tích
những
người
khác
cũng
khám
phá
là đặc tính của Phong Trào.
cực hăng say hết khả năng,
được
niềm
vui
nơi
chính
họ.
Nhưng niềm vui tươi đích thực
nhưng không gạt bỏ khả năng
chính là khi người cursillista
đóng góp của người khác. Đây
cảm nghiệm được rằng: Mỗi giây phút của đời sống,
quả là một việc rất khó. Một mặt ta bị cơn cám dỗ
họ đều được tràn đầy ân sủng và có sự hiện diện Thiên
quyền lực lôi cuốn đưa tới chỗ độc tài độc đoán, hay
Chúa. Đó là quà tặng của Chúa Thánh Thần, ở trong
tới phản ứng phẫn nộ hoặc thoái lui. Một mặt khác
tâm của họ, chứ không phải từ bên ngoài, vì vậy chúng ngược lại, có người nghĩ rằng vì người cursillista như
ta đã từng thấy người già, hoặc người mắc bệnh nan y
men, như muối tác động âm thầm, nhận người khác
mà vẫn thản nhiên sống, và sống vui. Khi chúng ta đi
hơn mình nên thoái thác các trách vụ được mời gọi
hội Nhóm, đi dự Ultryea, hay đi làm việc tông đồ, nếu
đảm trách, như thế là thụ động, không phải là khiêm
chúng ta có niềm vui, niềm vui của chúng ta sẽ chiếu
nhường thực sự.
rọi, để những người khác cũng khám phá được niềm
ậy tinh thần Cursillo có thể được hiểu là tinh thần
vui nơi chính họ.
của người Kitô hữu giáo dân thuần thành, năng
Chúa Kitô đã nhấn mạnh rất nhiều đến Đức Bác Ái là
động, tích cực đáp trả ơn gọi riêng để Truyền Rao Tin
đặc điểm của người Môn Đệ Chúa: “Người ta cứ dấu
Mừng, hay là tinh thần của người chiến sĩ Chúa Kitô,
này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con
trong Giáo Hội, có tổ chức và đang là dụng cụ hữu
yêu thương nhau” (Gn 13,35). Và trong Giáo Hội cũng hiệu của Chúa Thánh Linh đem Phúc Âm thấm nhuần
như xã hội, chúng ta đã thấy rất nhiều đời sống bác ái
thế giới.
theo gương Chúa Kitô. Phong Trào cũng có kế hoạch
Nhân dịp thực hiện Đặc San Cursillo, xin chân thành
công tác từ thiện hằng năm, và các Nhóm cũng có thể
nguyện chúc Anh Chị Em cursillistas tràn đầy Sức
có quỹ bác ái. Tuy nhiên, Đức Bác Ái còn thể hiện
Sống mãnh liệt của Chúa Thánh Thần, tiếp tục đào
trên nhiều mặt, đặc biệt trong nhân cách con người
luyện cá nhân nên hoàn hảo mỗi ngày, và hăng hái
cursillista, khi giao tiếp, khi đối xử với chính người
nhiệt thành như Thánh Phaolô, người cursillista gương
anh chị em khi làm chung với nhau. Rộng tay giúp đỡ
mẫu của Phong Trào.♦
người khốn khó, thăm viếng người bệnh hoạn già nua.
Khi làm việc, hoạch định công tác chắc chắn sẽ có va
chạm, cursillista cần xin Chúa huấn luyện mình có
được lòng bao dung, tha thứ. Nếu không, làm việc từ
thiện bác ái cho những người ở xa chưa thấy đâu, mà
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Lời Giới Thiệu
tiếp theo trang 3

chúng ta ra về với “Tinh Thần Của Cursllista.” Cùng
với Giáo Hội, trong tinh thần Năm Thánh, cùng nhau
mở toang những “Cánh Cửa Khép” để trải lòng cùng
mọi người chung quanh. Cùng nhau tìm hiểu “Hội
Nhóm Là Gì?” và hăng say học hỏi những “Bài Học
từ Ultreya.” Đó là nơi chúng ta trao nhau những “Chia
Sẻ Chứng Nhân.”

LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG
Hương Nam
Chúa khao khát linh hồn con
Bởi linh hồn con vốn trắng trong tuyệt mỹ
Cho dẫu hôm nay, cỗi cằn, xấu xí
Chúa vẫn hoài để ý, để lòng yêu
Khi đã yêu, Chúa luyến tiếc thật nhiều
Một tuổi xuân, ngát mỹ miều tinh tuyết
Thuở hồn nhiên ngây thơ mà đẹp tuyệt
Rất bình an tình tha thiết trao ban
Mùa phù hoa trên phố lụa dương gian
Con đánh mất thời dong nhan hồn hậu
Trong mê đắm những chiều đời hư ảo
Linh hồn con nay héo úa tàn vong
Lòng Chúa Xót Thương, thắp hy vọng hồng
Máu và Nước, gọi linh hồn con đến
Cho con vui ân tình vô bờ bến
Bởi Ngài quên, Ngài chẳng nhớ tội con
Lòng xót thương tắm gội tấm linh hồn
Cho thơm phức hương nồng ơn cứu rỗi
Ôi lòng xót thương,
nơi náu nương của linh hồn tội lỗi
Hãy nhận chìm con
trong đại dương tràn dâng nỗi xót thương

Suốt năm qua, không chỉ “Có Một Linh Mục Như
Thế,” nhưng nhiều linh mục đã hướng dẫn và đồng
hành với chúng ta qua những khóa học, những buổi
tĩnh tâm. Chúng ta cùng vui buồn với “Những Chuyện
Bên Lề Khóa Ba Ngày,” nhưng rồi cũng đến lúc
chúng ta trở về với đời thường. Với “Những Mảnh
Vụn Cầu Nguyện” chúng ta dâng lên Chúa những lời
kinh nguyện chân thành.
Rong ruổi trong “Suối Nguồn Thương Xót” chúng
ta trở về “Đồng Hành” với anh chị em khốn khó để
cùng “Gặp Gỡ Đức Kitô” và thay đổi thái độ như bà
“Lupe.” Nhìn những người khốn khổ với cảnh “Áo
Anh Rách Vai,” chúng ta xót xa để vá nó lại. Chúng
ta không còn là “Đinh Nhọn, Lưỡi Đòng” với người
chung quanh. Cùng giáo xứ chúng ta chiêm ngưỡng
“Ánh Mắt Mẹ La Vang,” qua Mẹ đến với Chúa trong
“Tình Yêu Mẹ Maria Qua Chuỗi Mân Côi.” Chúng
ta sống kết hợp với Chúa qua những mầu nhiệm của
Chúa qua “Chuỗi Mân Côi.”
Chúng ta nói hãy với nhau “Hy Vọng Đã Vươn Lên,”
nào “Hãy Cùng Nhau Đi Trợ Tá!” để vun xới Phong
Trào.
Rao giảng Tin Mừng đòi hỏi chúng ta dấn thân bảo vệ
những người lương thiện, yếu kém; tuyên xưng và bảo
vệ Đức Tin. Cùng những người thiện chí chung quanh,
chúng ta “Tất Cả Kitô Hữu Đứng Dậy!” Để cùng nhau
là những “Chứng Nhân Thời Đại.”
“Cảm Tạ” Chúa, cám ơn Anh Chị Em. ♦
Đặc San Phong Trào Cursillo – Sacramento 2016 – 7

Suối Nguồn Thương Xót

Sớ Táo Quân

Năm Bính Thân
Phaolô Giuse Nguyễn Ngọc Anh

Mừng Thánh Phaolồ,
Phong Trào Cursillo.
Ở xứ Sac-mentô,
Về đây hội ngộ.
Ba Táo lên Trời,
Tấu trình sinh hoạt,
Trọn năm Ất Mùi:
Lắm lắm niềm vui,
Nhiều nhiều hồng phúc!...
Anh em đông đúc,
Mới Cũ kết đoàn.
Mừng rỡ hân hoan,
Chia nhau Tấm Bánh;
Của Thầy Chí Thánh,
Ban tặng từng người.
Anh em vui cười,
Dâng lời cảm tạ.
Ba Táo hối hả,
Bay vội về Trời.
Diễn tiến dưới đời,
Khấu đầu trình tấu:
Đất lành chim đậu,
Gương Thánh Phaolồ,
Quan thầy Tông Đồ.
Trung kiên theo Chúa.
Quyết tâm học hỏi,
Mở Khoá Ba Ngày.
Dù khó lắm thay!
Chúng con phó thác.
Lời Chúa bàng bạc,
Chương hai mốt Gioan.
Thầy dạy bảo ban,

Chăm đoàn chiên Chúa.
Hãy nhìn đồng lúa,
Vàng chín đầy đồng.
Chúa yêu nhưng không!
Sao con lưỡng lự?
Chúng con nếm thử,
Thầy sẽ dắt dìu.
Hội thảo đủ điều,
Thực thi Thánh hiến.
Hăng say cầu nguyện,
Tĩnh huấn tám tuần.
Anh em hợp quần,
Khuyên nhau Thánh hóa.
Rèn luyện giải toả,
Nhìn lại chính mình.
Đáp lại ân tình,
Của Thầy Chí Thánh.
Không được lẩn tránh:
Bác ái, khiêm nhường.
Thể hiện yêu thương,
Tinh thần vâng phục.
Nhờ Thầy chúc phúc,
Phục vụ hy sinh.
Hành đạo quên mình,
Tinh thần hiệp nhất.
Tình yêu cao ngất,
Nhân Chứng cho Thầy.
Tám tuần vui vầy,
Quyết tâm thực hiện.
Đời sống Thánh hiến:…
Palanca dâng trào,
Tinh thần lên cao,
Hướng về Colfax.
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Ơn Chúa tràn ngập,
Hai khoá đợi chờ.
Trưởng Hoàng ước mơ,
Đạt thành mơ ước!
Vương Tuấn mực thước,
Chuẩn bị chu toàn.
Khối Tiền lo toan,
Tìm người dự khoá.
Thánh Thần chiếu tỏa,
Năm bảy Tâm Linh.
Đáp lại ân tình,
Của Thầy Chí Thánh.
Khối Hậu, Hành Chánh…
Học Vụ mời vào.
Luyện tập Rollos,
Hằng tuần thao dợt.
Trải qua nhiều đợt,
Loan, Tuấn hy sinh.
Dâng trọn tâm tình,
Yêu thương phục vụ.
Rollistas đông đủ,
Họp tại nhà Loan.
Trưởng Tuấn “hò khoan,”
Sơ Mai hướng dẫn.
Trưởng Hiếu cẩn thận,
Góp ý từng bài.
Cùng có Trưởng Mai,
Chăm nom khóa nữ.
Luyện tập từng chữ,
Chia sẻ nội dung.
Anh em tập trung,
Giúp nhau thăng tiến.
Trung kiên Thánh hiến,

Suối Nguồn Thương Xót

Luyện tập Rollos.
Dàn bài sít sao,
Cẩm nang theo sát.
Lắm việc rải rác,
Dọn dẹp hiện trường.
Khai mở con đường,
Lưu thông ngắn nhất.
Hoàng Cao tất bật,
Phụng Vụ chu toàn.
Phòng ốc trang hoàng,
Biết bao vất vả!
Cậy trông tất cả,
Chúa, Mẹ quan phòng.
Phong trào vững lòng,
Sẵn sàng mở khóa.
Nhu cầu Trợ Tá,
Nhờ có San Jose.
Ẩm thực nặng nề,
Ba ngày phục vụ.
Tỉnh thức quên ngủ,
Cậy trông vào Thầy.
Anh em sum vầy,
Cha Nghiêm giúp đỡ.
Khóa nam khai mở,
Hai mốt khoá sinh.
Ba ngày kết tình,
Trở nên thân thiết.
Bùi ngùi giã biệt,
Ghi đậm tình Thầy.
Ân sủng đong đầy,
Giã từ luyến tiếc!
Khoá nữ kế tiếp,
Vào cuối tháng năm.
Nghĩa nặng tình thâm,
Cha Dương Linh Hướng.
Thầy dành tặng thưởng,
Ba sáu tuyển sinh.

Mong gặp bạn “TÌNH,”
Từ nhiều thành phố.
Cùng về hội ngộ.
Chỉ có ba ngày,
Hoán cải đổi thay;
Trở thành người mới.
Cursillista tiến tới,
Sứ vụ Thầy giao:
Trở nên Tông Đồ,
Nhiệt lòng sùng đạo.
Thiết tha mến mộ,
Thánh giá tình yêu:
Học đạo càng nhiều,
Giàu ơn tha thứ,
Lời Chúa từng chữ,
Âu yếm trao ban.
Du dương cung đàn,
Cậy trông tín thác.
Hạt giống mục nát,
Lương thực cho đời.
Hành đạo ai ơi!
Chứng nhân của Chúa.
Làm thợ gặt lúa,
Phục vụ như Thầy.
Tập làm cô thầy,
Chăm nom trẻ nhỏ.
Men, muối tỏ rõ,
Hoán cải môi trường.
Phục vụ Học Đường,
Thông công Giáo Xứ.
Cursillistas nam nữ,
Hội nhóm, Ultreya.
Thánh hoá hoan ca,
Thiêng liêng tình bạn.
Cuộc đời hữu hạn,
Tĩnh huấn dài dài.
Nhờ có Sơ Mai,

Hồng Ân Đức Cậy.
Cha Khôi giảng dạy,
Gương Mẹ cậy trông.
Cứu Thế Đồng Công,
Xót thương nhân loại.
Không ai tránh khỏi,
Bảy mối tội đầu.
Xét mình nguyện cầu,
Nhớ lời cha Chữ.
Anh em nhìn thử,
Phụ nữ ngoại tình.
Nhìn kỹ chính mình,
Bao phen cám dỗ.
Ngẫm suy xấu hổ!
Chúa vẫn xót thương.
Chỉ một con đường,
Ăn năn sám hối.
Dốc lòng chừa tội,
Thầy dẫn đường về.
Hạnh phúc hả hê…
Đón mừng Năm Thánh.
Thầy ban Tấm Bánh,
Lương thực đời đời.
Cursillistas dâng lời,
Giêsu chiến thắng!
Cursillistas cố gắng,
Phát triển phong trào.
Cursillô Sactô,
Vững TIN, CẬY, MẾN.
Thánh Thần ngự đến,
Thánh hoá từng người :
Luôn luôn tươi cười,
Điểm tô cuộc sống.
Lời Thầy đánh động,
Ghi tạc vào tim.
Dâng hết tâm tình,
Táo xin bái biệt. ♦

Chúc Mừng Năm Mới!
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Một Chút Tâm Tình
Giacôbê Nguyễn Nam Tiến

Q

uý anh chị Cursillistas thân mến,

Cuối năm luôn là thời điểm thuận tiện cho mỗi
người nhìn lại cuộc đời mình suốt một năm qua. Chắc
chắn, ai cũng thấy biết bao hồng ân Chúa đã ban cho
đời mình: Ơn vật chất, ơn thiêng liêng… Hơn thế nữa,
qua sinh hoạt phong trào Cursillo, với những buổi tĩnh
tâm, trợ tá hay Khóa Ba Ngày..., mỗi cursillista đều
kinh nghiệm “ơn Thánh Chúa dạt dào. Dìu con lên tới
đỉnh cao…”
Quý anh chị thân mến, chúng ta đã bước vào Năm
Phụng Vụ mới, và cũng là Năm Thánh Lòng Thương
Xót. Chúng ta hãy cậy trông vào Lòng Thương Xót hải
hà của Chúa, xin Chúa thứ tha, và giúp chúng ta quyết
tâm chừa cải, canh tân đời sống. Hơn thế nữa, chúng ta
cần thực thi lòng thương xót đối với tha nhân, những
người kém may mắn hơn chúng ta. Có như thế thì
Lòng Thương Xót của Chúa sẽ được nhiều người nhận
biết qua những dụng cụ của Chúa là chính chúng ta và
đời sống của chúng ta.
Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã gửi đến một Linh Mục
thánh thiện, Cha Jim Ngô Hoàng Khôi, với nhiều
kinh nghiệm và sinh hoạt lâu năm trong Phong Trào
Cursillo, Cha sẽ giúp rất nhiều cho phong trào trong
tương lai. Trong sinh hoạt của phong trào, nhờ ơn
Chúa với sự cộng tác rất hăng say của hầu hết anh chị
em cursillistas giáo phận nhà, và sự hỗ trợ nhiệt tình
của Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam, giáo phận
San Jose, đặc biệt nhờ những palanca của rất nhiều
cursillistas trên toàn thế giới, hai Khóa Ba Ngày đầu
tiên do phong trào tổ chức đã có được kết quả tốt đẹp.
Và trong chiều hướng phát triển ấy, chúng ta hãy cầu
nguyện làm palanca và cùng nhau hiệp nhất chuẩn bị
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cho hai khóa của năm 2016. Phong trào cũng đã tổ
chức được những ngày tĩnh tâm tại Colfax đã giúp cho
anh chị em cusillistas hâm nóng và tìm lại những kỷ
niệm thân thương với Thầy Chí Thánh nơi đồi Colfax
này.
Văn Phòng Ðiều Hành cũng đã được bầu lại các thành
viên cho nhiệm kỳ mới, 2016-2018. Xin Thầy Chí
Thánh ban muôn ơn trên quý anh chị để quý anh chị
có đủ tinh thần, nghị lực phục vụ cho phong trào. Xin
quý anh chị cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho Văn
Phòng Điều Hành mới. Xin tri ân anh Vương Anh
Tuấn, các chị Đinh Thị Mỹ Hiền và Lê Ngọc Phượng
đã hoàn thành nhiệm kỳ cùa mình rất tốt đẹp. Các anh
chị đã đóng góp rất nhiều cho phong trào trong giai
đoạn xây dựng lại phong trào. Xin Thầy Chí Thánh
ban muôn ơn cho anh chị và gia đình.
Về phần gia đình các anh chị cursillistas, nếu dành
thời gian để nhìn lại một năm qua, chắc rằng gia đình
nào cũng nhận ra một điều, là gia đình đã nhận được
rất nhiều ơn lành từ trời cao. Chúa đã ban ơn bình
an và nhiều ơn sủng phần hồn phần xác. Xin Chúa
tiếp tục tuôn tràn những ơn thiêng cần thiết để mỗi
cursillista và gia đình luôn bước theo dấu chân của
Thầy Chí Thánh, hầu thánh hóa môi trường rất thân
thương là gia đình mình, và môi trường chung quanh
như thân hữu, nơi làm việc.v.v...
Nguyện chúc quý anh chị và gia quyến một Mùa
Giáng Sinh tràn đầy Ơn Thánh và bình an, một năm
mới an khang, hạnh phúc trong tình yêu và sự quan
phòng của Thầy Chí Thánh.
De Colores!♦

Suối Nguồn Thương Xót

Văn Hóa Tiếng Động
Gioan Nguyễn Chính Thoan
Inspired by LM Nguyễn Ngọc Dũng

N

hìn chung quanh và đối diện với thực tại hằng
ngày, lúc nào ta cũng đụng chạm với tiếng động,
với sự ồn ào. Thật vậy, ta để đồng hồ báo thức để cho
biết giờ dậy đi học, đi làm, đi tham dự Thánh Lễ. Khi
có một cuộc hẹn, chúng ta cũng đưa vào trong thời
khóa biểu và dùng alarm để báo cho chúng ta biết giờ
hẹn sắp đến. Tất cả những sự việc này chẳng qua cũng
chỉ là những điều cần thiết được cung cấp bởi thăng
tiến của kỹ thuật, văn minh và tiến bộ của nhân loại.
Và có lẽ chúng ta cũng phải có, phải tiện dụng để tu
bổ cho đời sống hằng ngày.
Ở đây chúng ta chú trọng đến ảnh hưởng của văn hóa
tiếng động trong tâm linh. Ảnh hưởng của tiếng động
trong sự đổ nát, xô đẩy, dày vò, chà đạp, tranh dành,
ganh tị, nóng giận…. trong nội tâm. Ảnh hưởng của
tiếng động làm chúng ta mất đi thời gian chia sẻ; mất
đi sự thông cảm, tha thứ; mất đi không khí của gia
đình, mất đi thời gian cầu nguyện và chiêm niệm. Ảnh
hưởng của văn hoá tiếng động có thể đưa chúng ta đến
sự mất đi nghĩa tình của Thiên Chúa, mất đi cái lắng
động của tâm hồn, mất đi cái lắng nghe Lời của Thiên
Chúa.
Thử nhìn lại quá trình của mỗi ngày để nhận thấy cái
gì là văn hóa tiếng động; cái gì đã đóng góp vào văn
hóa tiếng động? cái gì làm chúng ta bị luôi cuốn vào
sự ồn ào của tiếng động? cái gì đã đẩy đưa để chúng
ta không còn minh mẫn, biết biện minh, biết phân
biệt……. Mỗi sáng khi vừa thức dậy chuẩn bị đi học,
đi làm, hay ngay cả khi chuẩn bị đi tham dự Thánh
Lễ, và khi máy xe vừa nổ thì âm thanh của radio hoặc
tiếng nhạc của CD đã nổi lên ồn ào, phá tan bầu không
khí thinh lặng của buổi sáng. Dẫu có là một buổi sáng
đẹp trời hay một buổi sáng âm u, lạnh lẽo. Cái thinh
lặng cũng bị mất đi; nhường vào cho sự ồn ào của tin
tức đụng xe, tin tức án mạng, tin thời tiết, hoặc lời ca

tiếng nhạc rung động, giật gân ...
Vừa bước vào nhà thì vội vã tìm cái “remote control”
để bật máy truyền hình. Tiếng động của tin tức nóng
bỏng, giật gân đưa ta vào tranh luận, phán đoán. Tiếng
động của quảng cáo đưa ta vào thế giới mua bán trao
đổi, tranh giành. Tiếng động của football của baskeball
lẽ ra phải đưa ta vào những giải trí lành mạnh thì đôi
khi lại đưa ta vào cá độ, vào văng tục, chửi thề, tiền

bạc …… và cuối cùng đưa đến sự đổ nát trong gia
đình.
Văn hóa của tiếng động lúc nào cũng bao phủ quanh
ta và làm ta phải nhức nhối, đương đầu với những thử
thách. Ghen ghét, giận hờn để tâm hồn mất bình an;
tinh thần bị đụng chạm không hài hòa, thoải mái cũng
là nguyên do của văn hoá tiếng động. Văn hóa của
những bàn ra, tán vào gây nên sự ghen tương, giận
dỗi. Văn hóa của những tìm tòi cách thức làm tiền, tìm
danh vọng, quyền uy làm chúng ta bị chìm sâu vào xô
đẩy, chèn ép, dẵm đạp và làm mất đi cái tình yêu, sự
tha thứ; mất đi cái nghĩa tình của Thầy Chí Thánh.
Tiếng động trong tâm hồn, tiếng động trong suy nghĩ,
tiếng động của sự chỉ trích, của ghen tương, chà đạp,
dẫm nát ... Tiếng động để mất đi cái “nhân chi sơ tính
bản thiện,” tiếng động để không còn cái tinh thần đơn
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sơ, khiêm tốn. Tiếng động để không còn giờ đàm thoại
với Thiên Chúa; không còn biết lắng nghe lời Chúa,

Có khi nào ta dùng thời gian này để âm
thầm nhớ đến Thầy Chí Thánh và dâng lên
Thầy tất cả những gì chúng ta sẽ đối diện
trong ngày? Có bao giờ chúng ta đối thoại
với Thầy để Thầy cùng đồng hành với chúng
ta trong tất cả những gì chúng ta sẽ làm?
Có khi nào ta dùng thời gian này để âm thầm nhớ đến
Thầy Chí Thánh và dâng lên Thầy tất cả những gì
chúng ta sẽ đối diện trong ngày? Có bao giờ chúng ta
đối thoại với Thầy để Thầy cùng đồng hành với chúng
ta trong tất cả những gì chúng ta sẽ làm? Có bao giờ
chúng ta dùng một vài phút thinh lặng để cảm tạ Thầy
vì Thầy đã ban nhiều ơn lành cho chúng ta trong đêm
vừa qua? Hay chúng ta để âm thanh của tin tức, của
chết chóc, của án mạng, của tai nạn xe cộ làm xao
xuyến, vẩn đục tâm hồn. Hoặc chúng ta để âm thanh
của tiếng nhạc du dương dẫn đưa tâm hồn lãng mạn
trong trầm bổng.
Rất đông chúng ta đang bị luôi cuốn, bị khủng hoảng,
bị nô lệ của tiếng động bằng cách này hay cách khác.
Ước chi mỗi người chúng ta cảnh giác và chế ngự
được sự mời mọc, chi phối, cám dỗ của tiếng động.
Để mỗi khi ồn ào đến thì chúng ta cảnh tỉnh và chạy
đến Thầy Chí Thánh và dâng lên cho Thầy những đắn
đo, những suy nghĩ đã làm nhụt đi lòng can đảm tuyên
xưng, biết lắng nghe và tín thác vào Thiên Chúa. “...
Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào phải không?
Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên
Chúa. Tóc trên đầu anh em cũng đã được đếm cả rồi.
Anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàn
chim sẻ” (Luca, 12.6). Mất đi lòng tín thác là mất đi
nghĩa tình của Thiên Chúa như xưa kia bà Eva đã mất
đi lòng tín thác và nghe lời dụ dỗ của tội lỗi để bị đưa
vào con đường vất vả cho thân xác.
Hãy nhìn vào lòng tín thác tuyệt vời mà Abraham
đã dâng chính con một mình là Isaac làm của lễ toàn
thiêu. Vì thế “Chúa phán: Ta thề rằng: vì ngươi đã làm
điều đó, ngươi không từ chối dâng đứa con duy nhất
của ngươi cho Ta, nên Ta chúc phúc cho ngươi, Ta
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cho ngươi sinh sản con cái đông đúc như sao trên trời,
như cát bãi biển; miêu duệ ngươi sẽ chiếm cửa thành
quân địch, và mọi dân tộc trên mặt đất sẽ được chúc
phúc nơi miêu duệ ngươi, vì ngươi đã vâng lời Ta” (St
22.18).

N

gười đã đến, đang đến, sẽ đến để cho chúng ta
được sống. Người đã đến trong Huyền Nhiệm
Nhập Thể và đã để lại cho chúng ta chính Mình và
Máu Người làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng ta.
Ước chi mỗi người chúng ta dùng thời gian đến với
Thầy Chí Thánh trong những lần Chầu Thánh Thể, để
đối thoại và chia sẻ với Người những vui buồn, khúc
mắc, đắn đo, suy nghĩ… Thầy đang chờ con …♦

Hãy chiến thắng dửng dưng và
chinh phục hoà bình.
Qua Sứ Điệp Ngày Hoà Bình Thế Giới 2016 với đề
tài “Hãy chiến thắng dửng dưng và chinh phục hoà
bình,” Đức Thánh Cha Phanxicô đã hướng dẫn thực
hành tinh thần Năm Thánh liên kết với nhiệm vụ xây
dựng Hòa Bình:
“Trong tinh thần của Năm Thánh Lòng Thương Xót,
mỗi người được mời gọi nhận ra sự thờ ơ được biểu
lộ trong cuộc sống của mình như thế nào, và lựa chọn
một dấn thân cụ thể để góp phần cải tiến thực tại
trong đó mình đang sống, bắt đầu từ gia đình mình,
từ xóm giềng của mình hay từ môi trường làm việc.
Cả các Quốc gia cũng được mời gọi có các cử chỉ cụ
thể, có các hành động can đảm đối với các người giòn
mỏng nhất của xã hội, như các tù nhân, người di cư,
người thất nghiệp và người đau yếu.” ♦

Suối Nguồn Thương Xót

Chứng Nhân Thời Đại
Teresa Vũ Lệ Dung

Đ

ức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm nước Mỹ
đã gây nên một cơn shock trên toàn đất nước
này. Bất cứ khi ngài xuất hiện ở đâu, Washington DC,
New York hay Philadelphia, làn sóng dân chúng cũng
như nước lũ tràn bờ chào đón ngài. Những năm qua,
đời sống thánh thiện, hoà mình, biểu tỏ lòng thương
xót của ngài đã là một nam châm cực mạnh thu hút
mọi người tuốn đến với ngài. Bất cứ con người ở thời
đại nào cũng khao khát tình thương, sự cảm thông,
ngưỡng mộ sự thánh thiện. Không lạ gì có những gia
đình hay những cá nhân vượt đường xa vạn dặm, đến
Washington DC chỉ để chiêm ngưỡng và nhận phép
lành từ ngài.

chịu cấp chứng chỉ kết hôn cho các đôi đồng tính. Tôi
phải tuân theo Luật Chúa, bà tuyên bố cách anh hùng
trước đám đông giận dữ. Và con người can trường đó
đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến riêng, ban lời khen
ngợi, khích lệ và chúc lành. Nuớc mắt dàn dụa vì cảm
xúc, vì hãnh diện cộng với tâm tình biết ơn, bà Kim
nói: Tôi là ai mà được Đức Giáo Hoàng để ý tới, vời
đến gặp riêng và khích lệ?

Bà là chứng nhân của thời đại đó, bà Kim Davis!
Giữa một thế giới người ta sống vội vàng, sống
hưởng thụ, tránh phiền toái, bà sẵn sàng trả giá
để bảo vệ niềm tin, bảo vệ chân lý.
Bà là chứng nhân của thời đại đó, bà Kim Davis! Giữa
một thế giới người ta sống vội vàng, sống hưởng thụ,
tránh phiền toái, bà sẵn sàng trả giá để bảo vệ niềm
tin, bảo vệ chân lý. Và bà đáng được mọi người ca
tụng cùng noi gương, đáng được Đức Thánh Cha ưu
ái.

Dân chúng đón Đức Thánh Cha
Hôm nay, ngài đã về lại Roma, nhưng các cơ quan
truyền thông vẫn còn đưa những tin tức bên lề về
chuyến công du của ngài. Nổi bật nhất là bà Kim
Davis, đã tiết lộ cho báo chí và truyền hình, bà và
chồng đã được tiếp kiến Đức Thánh Cha ngày thứ
Năm, trước khi ngài rời Washington DC. Ai cũng biết,
Kim Davis là Lục Sự của Rowan county, tiểu bang
Kentucky, đã dũng cảm chấp nhận vào tù vì không

ĐTC thăm hỏi anh Gerard Gubatn ở Brooklyn, NY
Chính Ngài cũng là chứng nhân của thời đại chúng ta,
chứng nhân của sự thánh thiện, của tình yêu và lòng
thương xót của Thiên Chúa.♦
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Ơn Thánh Chúa
Maria Trần Ngọc Bích

Ơ

n Thánh Chúa là một quà tặng, một ân huệ nhưng
không từ Thiên Chúa vì Ngài yêu thương chúng
ta. Cuộc đời tôi đã nhận được quá nhiều hồng ân Chúa
tặng ban. Được trải nghiệm qua khóa Cursillo là một
trong những hồng ân quý báu trong đời tôi. Hẳn quý
anh chị em cũng như tôi, không bao giờ quên ba ngày
tĩnh huấn mà mình đã trải qua, một kinh nghiệm quý
báu, một dấu ấn không phai trong Ngày Thứ Tư, quãng
đời còn lại của mình.
Thấm thoát mà đã được bốn năm từ khi tôi được đi
tham dự khóa Cursillo tại trại Saint Francis do Phong
Trào Cursillo San Jose, ngành Việt Nam tổ chức. Hàng
năm tôi đều trở lại trại Saint Francis để làm trợ tá cho
khoá nữ. Những dịp trở lại làm trợ tá giúp tôi được
đốt sáng ngọn lửa trong tim, ôn lại cuộc gặp gỡ chính
mình, gặp gỡ Chúa và tha nhân, đồng thời cũng giúp
tôi luôn hướng về sự thánh thiện và hiệp nhất với anh
chị em. Riêng năm nay tôi được trợ tá hai khóa: khóa
49 vào mùa thu tại trại Saint Francis, Santa Cruz và
khóa đầu tiên tại Giáo Phận Sacramento do PTC ngành
VN Sacramento tổ chức. Cách đây hai năm, khi quý
anh chị trong Ban Điều Hành PTC Sacramento bắt đầu
mơ ước mở được khóa tại GP Sacramento, một số anh
chị em và tôi bắt đầu hành trình học tập với sự giúp đỡ
của quý anh chị tại GP San Jose.
Năm ngoái, ban điều hành giao cho tôi trách nhiệm
làm khóa phó cho khóa nữ. Tôi ngại ngùng từ chối vì
lo sợ mình chưa học đủ để đảm trách một nhiệm vụ
khá nặng nề mà tuổi phong trào tôi còn nhỏ so với
nhiều anh chị khác. Khi nghĩ lại tôi cảm thấy có lỗi
với Thầy Chí Thánh rất nhiều vì tôi không tin tưởng
phó thác, từ chối lời gọi của Thầy. Nếu như lòng tôi có
Thầy lúc đó thì tôi đâu lo sợ - sợ không đủ can đảm, sợ
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không đủ tài năng! Hẳn tôi đã quên lời tôi tuyên xưng
với Thầy: “và con tin tưởng vào Ơn Thánh Chúa.”
Cũng như lời Thầy dạy: “Thầy là cây nho, anh em là
cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người
ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy,
anh em chẳng làm gì được” (Gioan 15:5). Nay tôi
luôn nhắc nhở mình, điều cần thiết trong mọi lúc là tôi
phải biết lắng nghe và đón nhận lời Thầy gọi với lòng
tín thác hoàn toàn vào hoạt động thần linh của Thiên
Chúa. Cám ơn quý anh chị ban điều hành đã tin tưởng
và khuyến khích tôi, cuối cùng tôi đã “xin vâng.”
Vạn sự khởi đầu nan. Khi bắt đầu bắt tay vào việc
chuẩn bị cho hai khóa học quả thật là nhiều việc vì
đây là khóa đầu tiên của PT Cursillo-VN Sacramento.
Quý anh chị ban điều hành, anh chị trưởng khối và trợ
tá của hai khóa, nam và nữ, đã làm việc tận tụy mấy
tháng liên tục trong tinh thần phấn khởi và hiệp nhất.
Nhờ đó mà tôi đã học hỏi được nhiều, can đảm hơn
và quyết tâm đóng góp một phần công sức nhỏ bé,
để cùng nắm tay các anh chị em, cùng nhau phục vụ
phong trào trong yêu thương.

N
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gày khai mạc khóa nữ, tôi có mặt tại Trại Tĩnh
Tâm Trinity Pines, thành phố Colfax vào lúc 10
giờ sáng. Quý chị trưởng khối cũng lần lượt đến; ai
nấy cũng đều bận rộn lo chuẩn bị phòng sinh hoạt và
vật dụng cho khối của mình. Thánh lễ trợ tá, khai mạc
khóa lúc 3 giờ chiều thật sốt sắng. Buổi lễ giúp tôi vơi
đi nhiều nỗi lo lắng nhưng còn phần nào hồi hộp. Sau
Thánh lễ, tất cả các chị trợ tá trở về vị trí sinh hoạt của
mình để chuẩn bị đón tham dự viên. Lúc này tôi bắt
đầu thấy hồi hộp hơn. Trong nhà nguyện chỉ còn tôi
và chị Khóa Trưởng. Chúng tôi quỳ trước Nhà Tạm
tâm sự với Thánh Thể Thầy Chí Thánh, cầu nguyện
cho khóa học và dâng mình phó thác mọi sự vào Thầy,
“không có Thầy, chị em con chẳng làm gì được!”
Ngay trong giây phút ấy, tôi cảm nhận được ơn bình
an của Thầy ban cho và tâm hồn tôi an tĩnh lạ thường.
Tôi thì thầm với Thầy: “Lạy Chúa, xin hãy dùng con
như khí cụ bình an của Chúa…”

T

ạ ơn Thầy Chí Thánh, khóa học diễn tiến một cách
thật tốt đẹp. Quý chị khối trưởng, chị khóa trưởng
và tôi làm việc trong bầu khí yêu thương, qua lời
nói, việc làm, luôn thể hiện sự cảm thông, nhắc nhở
nhau làm việc trong khiêm nhường và vui tươi. Chị
khóa trưởng, sơ và quý chị trợ tá giầu kinh nghiệm từ
phong trào bạn đã nhắc nhở tôi trong mọi công việc.
Hai chị ban “trật tự” làm việc sát cánh với tôi là hai
cánh tay Thầy ban thêm cho tôi trong khóa học; hai
chị luôn hoàn thành thật tốt những công việc tôi giao
phó. Mỗi buổi sáng khi tôi vừa bước chân vào phòng
ăn thì được cha Dương, linh hướng khóa, đến làm dấu
Thánh Giá trên trán và ban bình an cho tôi. Cũng nhờ
đó mà hằng ngày tôi cảm thấy an bình, hăng say trong
công việc, quên hết mệt mỏi. Giờ ăn nào cha cũng
nhắc tôi ngồi ăn cho no rồi hãy đi. Lâu lâu tôi vào
phòng ban Học Vụ để hỏi thăm công việc, chị Diễm
lại lo “massage” vai cho tôi, lo lắng tôi không được
ngồi yên. Nhiều lần tôi từ chối nhưng chị đều “ép” tôi
ngồi xuống cho bằng được để lo cho tôi. Tôi cảm thấy
mình như một đứa trẻ đang được cưng chiều bởi chị
em tôi và đôi khi tôi có vụng về, thiếu sót, nhưng tất
cả đã thương mến thông cảm cho tôi. Mỗi lần nghĩ đến
những sự chăm sóc tận tình yêu thương của cha linh
hướng, của sơ và quý chị em dành cho tôi trong ba
ngày, tôi rơi nước mắt, dâng trào niềm cảm mến yêu

thương. Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho tôi quý cha, thầy,
sơ và toàn thể anh chị trợ tá thân yêu. Xin chân thành
cám ơn tất cả đã cùng đồng hành, lo lắng, và hướng
dẫn tôi trong suốt khóa học.

Những buổi sinh hoạt cuối ngày luôn là những giây
phút thoải mái, vui nhộn, cười đến rơi nước mắt.
Những giây phút quý giá ấy tôi không bao giờ quên
được! Bên cạnh đó cũng có những giây phút rất cảm
động. Có một chị TDV, sau một buổi chầu Thánh Thể,
đến ôm chầm lấy tôi trong niềm hạnh phúc.

C

ác chị TDV, mặc dù mệt mỏi nhưng rất vui vẻ,
hợp tác với mọi sinh hoạt trong suốt ba ngày.
Tôi lo lắng sợ các chị bệnh nên mỗi khi có vài phút
thinh lặng giữa các sinh hoạt, tôi cầu nguyện cho các
chị được Thầy ban sức khỏe an lành. Những giờ sinh
hoạt tôi phải điều hợp, tôi hồi hộp làm sao! Tôi không
phải là người có khiếu ăn nói trước đám đông! Ngày
đầu tiên cầm chiếc microphone lên, tay tôi run lên,
trống ngực tôi đánh liên hồi; tôi thầm cầu “Thầy ơi
cứu con.” Sau đó tôi không còn “run” nữa, lòng thanh

thản và tự tin hơn. Những buổi sinh hoạt cuối ngày
luôn là những giây phút thoải mái, vui nhộn, cười đến
rơi nước mắt. Những giây phút quý giá ấy tôi không
bao giờ quên được! Bên cạnh đó cũng có những giây
phút rất cảm động. Có một chị TDV, sau một buổi
chầu Thánh Thể, đến ôm chầm lấy tôi trong niềm hạnh
phúc. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau một hồi lâu trong
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nghẹn ngào nức nở.
Xin chân thành cám ơn 36 chị bạn đã đồng hành với
ban trợ tá chúng tôi trong khoá học vừa qua. Không có
quý chị, chúng tôi đâu có dịp được phục vụ. Đi trợ tá
cho khóa học này, tôi tưởng là đi giúp cho các tham dự
viên, nào ngờ tôi là người nhận được quá nhiều hồng
ân của Chúa ban cho tôi qua tất cả quý chị.
Tuy nhiên, trong cuộc sống, có những việc ta không
lường trước được. Trong khóa học, có một vài sự việc
đã xảy ra ngoài dự đoán, như có vài chị tham dự viên
không được khỏe. Rồi có một buổi sáng sớm, khi mọi
người còn đang ngủ thì có chiếc trực thăng đáp vào

bốn chiếc xe van thay phiên chở chị em tham dự viên,
thay vì đi bộ. Chúng tôi đứng ngoài cửa đón các chị
mà xúc động rơi lệ. Thầy đã ban cho mọi việc tốt đẹp
mà không ảnh hưởng tới sinh hoạt của khóa học. Việc
Chúa làm quả là tuyệt diệu!
Rồi ngày bế mạc khóa cũng đến, vừa mới thân nhau,
lại đến lúc chị em phải tạm chia tay. Giờ tạm biệt nhau
thật cảm động; những cái ôm thắm thiết, những cái
bắt tay nồng ấm, những nụ cười tươi rạng rỡ và những
giọt nước mắt nói nên niềm hạnh phúc vì những hồng
ân tất cả chị em đã lãnh nhận. Tôi trở về nhà mà vẫn
cảm thấy dư âm của khóa học như còn lắng đọng trong
tâm tư.
Xin hết lòng tri ân đến quý Cha, quý thầy Phó Tế, Sơ,
toàn thể quý chị trợ tá và tất cả quý cursillistas gần
xa đã bao ngày tháng hy sinh, vất vả lo lắng chuẩn bị
cho khóa. Và còn rất nhiều anh chị không có cơ hội đi
giúp khóa, nhưng đã âm thầm cầu nguyện hiệp thông,
hy sinh bằng biết bao nhiêu chuỗi Mân Côi, Thánh Lễ
Misa, viếng Thánh Thể, v.v. Rồi có bao nhiêu ngàn
Palanca đã thực hiện do các ngành trên toàn thế giới
để PTC VN Sacramento hoàn thành hai khóa học 1 và
2 tốt đẹp theo Thánh Ý Thầy Chí Thánh với 57 anh
chị. Phải nói đây là một hồng ân quý báu và với lòng
thương yêu cao cả của Thầy Chí Thánh ban cho Phong
Trào.

khu vực trong trại. Cái gì vậy? Sao hình như có lửa
cháy sáng rực đàng kia? Qua những biến cố bất ngờ,
tôi càng cảm nhận được ơn lành Thầy đổ tràn đầy trên
khóa học. Thầy đồng hành, soi sáng cho tôi biết phải
hành động thế nào trước các khó khăn cần giải quyết.
Khi có biến cố, tôi kêu gọi các chị trợ tá qua walkie
talkie, tất cả cùng nhau cầu nguyện, dẫu cho chúng tôi
đang ở nơi nào trong trại.
Sau biến cố mưa lớn, sơ Tuyết Mai thuật lại cho tôi
nghe một bức tranh tuyệt vời: khi trời có sấm sét và
bắt đầu mưa lâm râm thì thấy có ba chị ban trật tự quỳ
dưới sân xi măng lần hạt, nhìn như “ba trẻ mục đồng”
vậy! Đó là bức tranh của “Tinh Thần Cầu Nguyện.”
Ngoài ra, còn một bức tranh của “Tinh Thần Phục
Vụ” tuyệt đẹp nữa: các chị trợ tá cầm dù đưa từng chị
tham dự viên từ chỗ đậu xe vào phòng sinh hoạt. Mưa
lớn quá! Chị trưởng khóa và tôi đã quyết định dùng
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ứ như một giấc mơ! Tôi thấy mình như một hạt
cải, được Chúa thương chăm bón, vun tưới và tôi
đang từ từ lớn dần trong Chúa. Tôi cảm nghiệm tất cả
những biến cố xảy ra trong đời đều nhằm nuôi lớn và
đào luyện con người tôi; mọi sự việc đều đã mang lại
cho tôi bài học quý giá và là chiếc cầu chuyển hồng
ân của Chúa ban. Tôi thiết nghĩ mình chỉ là con người
tội lỗi với nhiều bất toàn, và sẽ chẳng làm được gì nếu
không có ơn Chúa. Chính Chúa đã dùng tôi và anh chị
em trợ tá để tác động quý TDV viên trong khóa học.
Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã cho chúng con vinh dự
được cộng tác với Ơn Chúa. Nguyện xin Chúa giúp
con luôn nhớ rằng Ơn Chúa lúc nào cũng dồi dào; con
phải biết mở rộng tâm hồn, để đón nhận và cộng tác
với Chúa, nhất là biết tin tưởng và phó thác vào quyền
năng của Chúa như “Đức Giêsu nói với ông trưởng hội
đường: Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5:36). ♦
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Di Chúc

Của Lòng Thương Xót
(Thư của cha Christian de Chergé)
P. Nguyễn Viết Tấn

V

ào ngày 24 tháng Năm, 1996, một nhóm khủng
bố Hồi giáo loan báo là họ đã “cắt cổ” bảy tu
sĩ Xitô người Pháp mà họ đã bắt cóc từ đan viện
Tibeherine ở Ageria và giữ làm con tin hai tháng.
Trước khi bị bắt cóc, bề trên đan viện, cha Christian de
Chergé, đã để lại cho gia đình ngài, cho chúng ta một
di chúc tinh thần “chỉ mở trong trường hợp tôi chết.”
Như biết được hoàn cảnh chính trị, tôn giáo đã thay
đổi, linh tính báo cho cha cái chết đã cận kề. Cha
chuẩn bị ra đi. Ra đi về nhà Cha và không mang gì,
cha chỉ để lại cho đời một di chúc. Cha bắt đầu tờ di
chúc với những hàng như sau: “Nếu một ngày nào
đó—và nó có thể là ngay ngày hôm nay—tôi trở thành
nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố là điều bây giờ xem
ra đang đe dọa tất cả những người ngoại quốc sinh
sống ở Algeria, tôi muốn cộng đoàn của tôi, Giáo hội
của tôi, gia đình tôi, nhớ rằng mạng sống của tôi đã
được trao cho Chúa và cho quốc gia này. Tôi xin họ
chấp nhận rằng Đấng Chủ Tể mọi cuộc sống không
xa lạ gì với sự ra đi khủng khiếp này. Tôi xin họ cầu
nguyện cho tôi: làm sao tôi có thể xứng đáng với lời

đề nghị ấy? Tôi mong họ có thể liên hệ với cái chết
này cùng với nhiều cái chết khác cũng bạo động
không kém, nhưng bị lãng quên vì sự dửng dưng và
không đưọc biết đến.” Vâng đúng vậy, một Kitô hữu,
một linh mục sống đời đan tu, ngài đã sống và thực sự
thuộc về Chúa. Là một nhà truyền giáo, đời ngài gắn
liền với dân tộc mà ngài đã chọn.

“Tôi mong ước, khi thời gian đến, tôi có cơ hội

van nài sự tha thứ của Thiên Chúa và tất cả cộng
đồng nhân loại, và đồng thời tha thứ kẻ giết mình
với tất cả tấm lòng của tôi.

K

hông cho mình là con người đăc biệt, cha nhấn
mạnh mạng sống của cha cũng giá trị ngang hàng
như sinh mạng của những người khác. Xác tín mình là
tội nhân luôn cần đến lòng thương xót của Chúa, ngài
viết: “Mạng sống của tôi không có giá trị gì hơn mạng
sống của bất kỳ ai khác. Cũng không hẳn là kém hơn.
Trong bất cứ trường hợp nào, nó không có sự trong
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trắng của tuổi thơ. Tôi đã sống lâu đủ để biết rằng
thưởng phạt mọi người khi sống lại.” (Tuyên Ngôn
tôi đã cũng chia sẻ sự dữ xem ra đã thống trị thế giới
về liên lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo ngoài Kitô
hôm nay, ngay cả cái thế giới có thể giết tôi một cách
Giáo [Nostra Aetate], số 3).
mù quáng. Tôi mong ước, khi thời gian đến, tôi có cơ
Ngài đã thường xuyên
hội van nài sự tha thứ của
tuyên bố công khai điều
Thiên Chúa và tất cả cộng
Và bạn cũng vậy, người bạn phút cuối của đời
này, qua những năm tháng
đồng nhân loại, và đồng
tôi, vì bạn không biết điều bạn đang làm. Vâng, với chung sống với những
thời tha thứ kẻ giết mình
bạn tôi cũng tặng bạn lời ‘cám ơn’-và lời giã từ
người Algeria, và ngài
với tất cả tấm lòng của
(adieu)-để phó thác bạn cho Chúa mà khuôn mặt
cũng tìm thấy nơi đó
tôi.” Nơi đây chúng ta thấy
Ngài tôi thấy chính trong gương mặt bạn.
những khía cạnh của Tin
hình ảnh một môn đệ trung
Mừng tương tự những điều
thành với Thầy: chúng ta
mà ngài đã học nơi mẹ của mình.
cũng thấy ngài van xin lòng thương xót từ Thiên Chúa
và sẵn sàng tha thứ cho kẻ giết mình như chính Chúa
Không hẳn mọi người đều đồng ý với cha. Đối với
Giêsu đã tha thứ cho những lý hình trên đỉnh núi Sọ
những ai thường phê phán ngài về những nhận định
năm xưa.
cởi mở ấy, ngài viết: “Cái chết của tôi, rõ ràng, sẽ biện
minh cho những ai đã vội vã xét đoán đã cho tôi ngây
Là một nhà truyền giáo, gắn bó với một dân tộc mà
thơ và lý tưởng: ‘Hãy để ông ấy nói cho chúng ta ông
mình hằng yêu mến, nay chính cha lại lo ngại vì cái
nghĩ gì về điều đó!’”
chết của mình mà dân tộc ấy phải kết án. Ngài viết:
“Tôi không hề mong muốn cái chết như vậy. Nhấn
ối với cái chết đến gần, cha xem như một cuộc
mạnh điều này xem ra là điều quan trọng đối với tôi.
hiến tế: “Mạng sống này được hiến đi, dẫu là
Làm sao tôi có thể vui mừng được khi dân tộc tôi
của tôi nhưng cũng hoàn toàn là của Chúa, tôi cám ơn
thương yêu lại bị kết án cách oan uổng về việc tôi bị
Ngài.” Ngài không thể không tạ ơn những người thân
giết .” Ngài lo lắng cho danh dự của dân tộc Algeria:
và bằng hữu: “ Trong lời ‘Cám ơn’ này, mà được tôi
“Tôi biết sự khinh miệt mà toàn thể dân tộc Algeria sẽ
nói lên trong cuộc đời tôi, kể từ hôm nay, tôi sẽ dành
phải chịu, đồng thời tôi cũng biết đến bức tranh biếm
cho bạn hữu ngày hôm qua và hôm nay, và các bạn
họa về đạo Hồi mà một vài loại chủ nghĩa Hồi giáo
của tôi nơi này, cùng với mẹ tôi và cha tôi, các anh chị
quá khích đã tạo nên.” Với cha Chergé, đạo Hồi và dân em tôi và gia đình họ.”
tộc Algeria là những thực tại khác nhau: chúng là một
Còn đối với những người sẽ lấy đi mạng sống của
thân xác và một linh hồn. Ngài xác tín và chủ trương
mình, cha viết: “Và bạn cũng vậy, người bạn phút
đối thoại với Hồi giáo, ngài tin rằng có những giá trị
cuối của đời tôi, vì bạn không biết điều bạn đang làm.
tự tại nơi Hồi giáo. Cha đã áp dụng tinh thần đối thoại
Vâng, với bạn tôi cũng tặng bạn lời ‘cám ơn’—và lời
này đúng theo tinh thần Vatican II: “Giáo Hội cũng
giã từ (adieu)—để phó thác bạn cho Chúa mà khuôn
tôn trọng các tín đồ Hồi Giáo, vì họ cùng thờ phượng
mặt Ngài tôi thấy chính trong gương mặt bạn.” Phải
một Thiên Chúa duy nhất, hằng sống và hằng hữu,
là một bậc thánh nhân, anh dũng phi thường, mới có
từ bi và toàn năng, Ðấng Tạo Thành trời đất, đã từng
thể chấp bút những hàng như thế đó khi cận kề cái
đối thoại với con người. Họ chuyên tâm tuân phục cả
chết! Vào giờ phút ấy ngài vẫn còn nhìn thấy hình ảnh
những phán quyết bí nhiệm của Thiên Chúa với tất cả
tâm hồn, như Abraham đã tuân phục, người mà đức tin Thiên Chúa trong gương mặt của những kẻ sẽ giết
Hồi Giáo sẵn lòng noi theo. Họ không nhìn nhận Chúa ngài.
Giêsu là Thiên Chúa nhưng lại tôn kính như vị Ngôn
Hàng cuối của di chúc này, cha viết: “Và ước gì chúng
Sứ và kính trọng Mẹ đồng trinh của Người là Ðức
ta gặp nhau, những “kẻ trộm lành” hạnh phúc, trên
Maria và đôi khi cũng sốt sắng cầu khẩn Mẹ. Hơn nữa, Thiên Đàng, nếu điều đó làm đẹp lòng Chúa, Đấng là
họ cũng trông đợi ngày phán xét, ngày Thiên Chúa
Cha của hai chúng ta. Amen.”

“

Đ
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Ôi tuyệt vời! Cây lành sinh trái ngọt. Những câu
chuyện như vậy, chúng ta không nghe thấy trên các
phương tiện truyền thông thế tục hôm nay. Nhưng
Tin Mừng của Chúa Giêsu, giáo huấn của Hội Thánh
2000 năm đã trổ sinh những hoa trái: những giáo dân,
những linh mục tốt lành, can trường như thế đó.

lòng thương xót bao la của Chúa và thể hiện lòng
thương xót với nhũng người gần gũi nhất. Bởi vì đó là
những gì, trong phạm vi cá nhân, chúng ta có thể làm
được để góp phần kiến tạo hòa bình: một mái nhà êm
ấm, một lối xóm chan hòa tình thương, một nơi làm
việc yên ổn… Hòa bình bắt đầu từ đó. ♦

Cười Một Chút

Tiêu Đời!
Đ

Cha Christian de Chergé

ây cũng là câu trả lời chính xác nhất cho những
ai vẫn còn cố chấp cho rằng Kitô giáo là công cụ
của thực dân, đế quốc. Chính Thủ Lãnh, Đấng Sáng
Lập đã tiên đoán, đã chấp nhận cái chết tức tưởi, đau
thương của mình! Những kẻ theo Ngài đã bị bách
hại từ những năm đầu của thế kỷ thứ nhất: bởi chính
Phaolô, người sau này đã trở lại, và đã trở nên nhân
chứng nhiệt thành cho điều mình tin. Cũng chính
Phaolô, ngày nào đó hết lòng “tìm và diệt” Kitô hữu
cũng đã chết anh dũng vì niềm tin đó. Ngay cả đế quốc
La Mã trong những thế kỷ đầu đã bách hại đạo công
giáo nghiệt ngã, để rồi máu tử đạo đã “trở nên hạt
giống đức tin,” và đạo công giáo đã phát triển từ mảnh
đất ngày nay còn ghi dấu những giai đoạn bi thương
này với những hang toại đạo, những pháp trường.
Cái chết của cha Chergé đã qua đi gần mười năm,
nhưng tinh thần lá thư hay bản di chúc lòng thương
xót ấy vẫn thích hợp với hoàn cảnh hiện tại, khi những
hoạt động bạo lực vẫn diễn ra tàn nhẫn hơn và quy
mô hơn. Chúng ta lên án và không bao giờ chấp nhận
bạo lực. Nhưng với tinh thần của Năm Thánh Lòng
Thương Xót, dịp để chúng ta có thể suy nghĩ đến yêu
thương và tha thứ. Bởi vì hòa bình thật sự chỉ đến từ
nơi mỗi một người chúng ta: ngay trong gia đình, láng
giềng, khu phố, công sở. Nào chúng ta hãy tận hưởng

Một anh Việt Kiều tốt nghiệp đại học có bằng Master
đi về quê thăm gia đình. Khi gặp lại anh bạn chí thân
từ thủa nhỏ, học chung trường tiểu học và bây giờ
đang làm nghề chèo đò.
Anh Việt Kiều có bằng Master ấy leo xuống
đò cất giọng: “Ê! Cậu nhớ tớ không?”
“Ơ giời, cậu mới về!” Anh bạn nhà quê một
tay cầm chèo, một tay vẫy chào hỏi thăm: “Khoẻ
không? Dạo bên đó cậu học hành sao rồi?”
“Ôi, tớ học xong hết rồi. Giờ tớ về vinh quy
bái tổ đây.” Anh Việt Kiều với bằng Master hãnh diện.
Đò mới chèo ra được một chút, anh Việt Kiều
nhìn sông nước tỏ vẻ thành thạo: “Cậu chèo đò vậy
cậu có biết về địa lý không?”
“Tớ chẳng biết gì về địa lý gì cả, tớ chỉ biết
nước xuống nước lên, đưa khách tới bờ bên kia an
toàn là OK rồi.”
“Vậy cậu chết một phần tư đời người rồi!” anh
Việt Kiều chặc lưỡi rồi hỏi tiếp: “Vậy chứ cậu có biết
gì về toán học không?”
“Tớ cũng chẳng biết gì về toán học. Tớ chỉ biết
ai đưa tiền cho tớ rồi tớ thối lại vậy thôi.”
“Vậy cậu tiêu thêm một phần tư đời người
nữa rồi!” Anh Việt Kiều thất vọng cho anh bạn chèo
đò.
Ra đến khoảng giữa sông sóng gió bão táp nổi
lên, anh chèo đò mới hỏi anh bạn Việt Kiều có bằng
Master: “Cậu có biết bơi không?”
“Không!”
Anh lái đò buồn dùm cho anh bạn Việt Kiều
với bằng Master: “Vậy cậu tiêu cả cuộc đời cậu rồi!”♦
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Những mảnh vụn
cầu nguyện
Maria Diana Ngoan Nguyễn
(1) Sống Kết Hợp Với Chúa
Lạy Chúa con tâm nguyện suốt đời con.
Mỗi sáng con dành giờ đầu tiên, cảm tạ,
thờ lạy, yêu mến Chúa qua tham dự lễ
Misa. Lạy Chúa, lại một ngày mới đến
với con, biết bao công việc nặng nhọc
mà con phải gánh vác. Con xin dâng
lên Chúa lòng tin tưởng, mọi lời nói,
việc làm, những vui buồn thống khổ của
con. Xin Chúa chúc lành và đổ tràn đầy
Thánh Thần xuống trên con, trên tất cả
công việc của con, để danh Cha được cả
sáng.
(2) Tâm Tình Dự Lễ Misa
Lạy Chúa Giêsu, con hết lòng sùng kính và thờ lạy
Chúa. Con tin thật Chúa ngự trong Thánh Thể, và “ai
đến với Ta không bao giờ phải đói, ai tin vào Ta chẳng
khát bao giờ.” Nơi Chúa, con tìm được ủi an khi bị
khinh chê, hiểu lầm. Nơi Chúa, con tìm được tình yêu
và lòng thưong xót. Chính trong cuộc đời trần thế,
Chúa đã chịu bất công, oan khiên, nay con xin theo
bước Ngài, dâng mình làm của lễ toàn thiêu để được
nên giống Chúa.

lên Vua Trời cao sang đâu. Vậy con xin dâng Chúa
những công việc rất đỗi tầm thường hằng ngày của
con: lau nhà, giặt giũ, rửa chén, nấu
ăn… Xin cho con làm những công
việc bổn phận ấy vì lòng yêu mến
Chúa.
(5) Chăm Sóc Bệnh Nhân
Lạy Chúa Giêsu, chăm sóc các bệnh
nhân là các cụ già neo đơn trong
Viện Dưỡng Lão không phải là việc
nhẹ nhàng lý thú đâu Chúa! Vì vậy,
con cần đến ơn Chúa, Mẹ Maria và
thiên thần bổn mạng của con trợ giúp
đấy! Này nhé, công việc đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, yêu
thương và cả sức mạnh cơ bắp nữa. Lắm khi vượt quá
sức con. Lắm khi vượt quá sự chịu đựng của con. Xin
Chúa giúp con với, con trông cậy nơi Ngài…
(6) Nét Đẹp Thiên Nhiên
Thiên nhiên quanh con luôn là bài ca tán dương vẻ đẹp
tạo dựng của Cha trên trời. Cha đẹp quá, tạo vật của
Cha đẹp quá! Hoa lá, cỏ cây, suối nước, trăng sao, tất
cả đều tuyệt mỹ. Cha ơi, chiêm ngắm thiên nhiên hùng
vĩ mà nên thơ, con mơ tới Thiên Đàng!

(3) Sau Rước Lễ

(7) Yêu Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự trong con. Con
cảm tạ, thờ lạy, yêu mến Chúa. Chúa ơi! xin hãy ở lại
với con, xin cùng đồng hành với con. Uớc gì tất cả
những gì của con là của Chúa: hơi thở, nhịp đập tim
con…., tất cả những gì con có và làm chủ.

“Như nai rừng mong mỏi,
Tìm về nước suối trong.
Hồn con cũng trông mong,
Được gần ngài, Lạy Chúa….”

(4) Công Việc Nội Trợ
Lạy Chúa! Con nghèo hèn, có gì xứng đáng để dâng
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Lạy Chúa Giêsu yêu mến, con yêu Chúa biết chừng
nào! Con những mong mỏi Quê Trời, ngày được gần
bên Chúa, và vĩnh viễn không bao giờ chia lìa, như
đêm nay thanh vắng, hồn con được thỏa thuê vì cận kề
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bên Chúa.

LUPE

(8) Tâm Tình Tín Thác
Lạy Chúa mến yêu, ước gì những mảnh vụn cầu
nguyện của con bay lên trước tòa Ba Ngôi Thiên Chúa
như hương thơm. Con xin được tín thác hoàn toàn vào
lòng thương xót Chúa, ngay khi còn đang ở trần thế
với những chiến đấu nội tâm, cũng như trong giờ phút
lâm chung. Xin Chúa ở bên con luôn mãi…
(9) Chúa Giêsu Thánh Thể
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin thật Chúa đang
hiện diện nơi đây, ngôi nhà nguyện nhỏ của bệnh viện
Methodist này, cũng như trong Nhà nguyện của giáo
xứ con.

C

húa là nguồn hy vọng của các bệnh nhân, và riêng
với con, Chúa là niềm an ủi sâu xa trong những
lúc con cảm thấy cô đơn, bất hạnh vì nghịch cảnh
trong đời sống. Con thấy mình cũng có những “tử
đạo” nho nhỏ hằng ngày đấy Chúa ạ: Khi gánh nặng
bổn phận nhàm chán, hầu như quá sức con, khi bị bạn
bè xét đoán sai lầm. Xin dâng lên Thánh Thể những
vết thương ấy như bằng chứng của tình yêu và lòng
tín thác. Với sức mạnh kín múc từ Thánh Thể, con sẽ
đủ sức sống mỗi ngày, và lòng hằng hy vọng chốn trời
cao, khi được nghỉ ngơi hoàn toàn bên Chúa.
Xin Chúa Giêsu Thánh Thể cũng rộng ban mọi ơn
lành cho các bệnh nhân, cho mọi người, mọi đấng bậc
trong Giáo xứ con. Con hết lòng cảm tạ Chúa. ♦

Giuse Ngô Văn Chữ, S.J.

“H

ãy đuổi con mẹ Jo đó ra khỏi chỗ này đi, nó
hôi như cứt vậy, chẳng ai chịu nổi,” những
người vô gia cư khác phàn nàn về cô Jo với bà Lupe.
Bà Lupe làm thiện nguyện trong phòng tắm nữ dành
cho người vô gia cư cũng được cả năm rồi, đây là một
trong các chương trình của Bánh và Cá (Loaves &
Fishes) ở thành phố Sacramento, California, dưới sự
điều hành của Nữ tu Libby Fernandez. Người ta xua
đuổi Jo cũng phải vì thật sự cô ta hôi quá, khi Jo đi
khập khiễng đến quầy gặp bà Lupe để nhận khăn tắm
và xà bông, bà cũng phải nín thở để chào Jo và đưa đồ
cho cô ta. Hình như Jo không tắm rửa gì cả tháng rồi.
Jo khệ nệ lê lết thân xác to lớn của mình vào phòng
tắm, ngồi trên cái băng ghế tắm dùng cho người già
và khuyết tật. Loay hoay mãi không cởi đồ được, Jo
đành phải nhờ một cách ngại ngùng: “Bà Lupe ơi, nhờ
bà giúp cởi đồ cho tôi được không?” Ngần ngừ giây
lát rồi bà cũng ráng đến giúp cho cô. Khi cởi áo Jo, bà
mới thấy rõ cái vai phải của Jo đã bị trật qua một bên
nhiều năm rồi, nên lâu nay Jo không thể giơ cánh tay
lên được nữa, đó là lý do Jo không thể tự cởi đồ hay
tắm giặt gì được.
“Nhờ bà tắm cho tôi được không?” Jo lại vụt miệng
nhờ nữa. Quả là khi giúp cởi đồ cho Jo, bà Lupe cũng
đã choáng váng với cái mùi hôi không tưởng của cô
rồi, thế mà bây giờ lại còn nhờ tắm giúp nữa, với lại
bà cũng chưa hề tắm cho ai, ngoại trừ hồi xưa tắm cho
hai đứa con nhỏ của bà. Nhìn Jo thấy thương quá nên
qua vài giây im lặng ngại ngùng, bà cũng ráng giúp
tắm cho Jo.
Tắm cho Jo là một tình huống rất đặc biệt. Thân hình
của Jo to gấp bốn lần bà Lupe với những lớp mỡ
chảy trệ xuống, tắm cho Jo như tắm cho một khối thịt
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khổng lồ vậy. Bà Lupe bắt đầu dùng vòi sen xả nước
ấm lên người Jo. Jo ngồi im lặng thưởng thức từng
giọt nước ấm tưới lên cơ thể mình, và thưởng thức bàn
tay của bà Lupe xoa xà bông và chà xát lên người cô.
Hồi đầu bà Lupe chỉ tính giúp qua loa cho mau thôi để
còn đi làm các công việc khác vì bà không cảm thấy
thoải mái với chuyện tắm rửa này, nhưng rồi bà chợt
nhận ra bà đang bước vào một vùng đất “rất thánh,”
như xưa kia Môsê ở trong sa mạc gặp gỡ Thiên Chúa
nơi bụi gai cháy rực. Bà nghe như Chúa đang nói với
mình: “Con ơi, hãy cởi giày ra, vì nơi con đứng là
vùng đất thánh.” Ở nơi sa mạc
đầy sỏi đá và gai góc, mà cởi
giày ra đi chân không thì phải
bước từng bước một cẩn thận và
mắt luôn nhìn xuống đất để tránh
không giẵm phải đá và gai sắc
nhọn. Bà Lupe nhận biết bà đang
đi vào “vùng đất thánh” của Jo
và bà cần phải “cởi giày ra” để
bước đi từng bước chậm rãi từ
tốn, nhẹ nhàng và kỹ lưỡng để Jo
không bị tổn thương. Bà tháo đôi
găng tay cao su y tế đang mang
để chạm vào thân thể Jo bằng
chính đôi tay trần của mình.

bà đang ngồi đó và được Thiên Chúa chạm vào thể
xác cũng như tâm hồn để xóa sạch những vết bùn nhơ,

Xin giúp con biết dừng chân lại để biết
nhận ra và thưởng thức những cuộc gặp gỡ
nhỏ bé, thầm lắng, chóng vánh, nhưng thật
thánh thiêng vì Chúa đang tỏ lòng thương xót
Chúa cho con.
bóng tối tội lỗi và hận thù trong lòng bà. Lúc đầu bà
tưởng bà ra tay giúp Jo, không ngờ chính Jo đang giúp
bà gặp gỡ Thiên Chúa của bà. Bà
nghe văng vẳng đâu đó như có
tiếng các Thiên Thần đang xướng
ca...
Lạy Chúa, trong một năm vừa
qua, Chúa đã đi ngang qua nhà
con nhiều lần lắm nhưng mấy khi
con nhận ra Chúa vì con quá bận
rộn và say mê với những chương
trình của con. Đã mấy lần con
thấy Chúa nhưng con không tha
thiết ở lại trong những khoảnh
khắc thánh thiêng ấy để chiêm
ngắm Chúa. Con đã để những
giây phút thánh và không gian
thánh ấy qua đi quá dễ dàng trong
đời con.

Bà Lupe đã ở với Jo gần nửa
A homeless John and a volunteer Molly
tiếng trong cái không gian nhỏ
bé đó, và cái kinh nghiệm của
Lạy Chúa, hôm nay đã bắt đầu
những giây phút thánh thiêng đã để lại một dấu ấn
bước qua năm mới rồi, năm mà Đức Thánh Cha
sâu xa, ngọt ngào cho bà trong suốt tuần lễ. Bây giờ
Phanxicô mời gọi mỗi người tín hữu sống với tâm tình
thì không còn là chuyện tắm cho Jo nữa, mà là cả một
“Lòng Thương Xót Chúa.” Xin giúp con biết dừng
câu chuyện gặp gỡ thiêng liêng giữa bà với Jo trong
chân lại để biết nhận ra và thưởng thức những cuộc
cái không gian chập hẹp và trong khoảng thời gian
gặp gỡ nhỏ bé, thầm lắng, chóng vánh, nhưng thật
ngắn ngủi đó. Bà có cảm tưởng như thời gian dừng
thánh thiêng vì Chúa đang tỏ lòng thương xót Chúa
lại. Cùng với những giọt nước mắt thổn thức như đang
cho con. Xin Chúa tiếp tục dạy bảo con biết chia sẻ
muốn trào ra, bà như muốn nuốt trọn vào tâm hồn từng lòng thương xót Chúa mà con đã được nhận nhưng
hơi thở của một cuộc đời bị xã hội khinh rẻ và bỏ rơi
không, cho những anh chị em con gặp gỡ mỗi ngày,
của Jo vào lòng mình. Bà ngỡ ngàng vì Chúa đến với
nhất là những anh chị em nghèo khổ và bị ruồng bỏ,
bà trong một tình huống khó tả và nhạy cảm như vậy.
đặc biệt trong Năm Thánh này.
Bà có cảm tưởng như bà là Thiên Chúa đang chạm bàn
January 1, 2016 ♦
tay từ ái vào một tội nhân đáng thương bị con người
ruồng bỏ. Đồng thời bà cũng cảm nhận Jo chính là bà,
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Áo Anh Rách Vai
Sr. Catarina Chu Tuyết Mai, D.C
Daughters of Charity, Province of the West – USA
Hiệp ý với Phong Trào Sacramento, xin kính chúc quí Cha, Thầy Linh Hướng, quí Tu Sĩ nam nữ và tất cả quí
Anh Chị Em thân thương cùng quí quyến một lễ Quan Thầy và một Năm Mới dồi dào thánh ân, tràn ngập
niềm vui tông đồ và luôn An, Vui, Thánh.
Bài Áo Anh Rách Vai là một suy tư cá nhân xin kính gởi đến mọi người như một món quà tinh thần của người
“Tôi Tớ” Tuyết Mai.
Kính.

T

ình cờ trong buổi đọc kinh Mân Côi trước Thánh
Thể trong Khoá Ba Ngày, một anh quì trước mặt
tôi, tay cầm tràng hạt như xuất thần với giây phút
thiêng liêng, anh mang một apron chứng tỏ anh thuộc
khối Ẩm Thực. Trên vai áo của anh có một đường rách
nhỏ phía bên phải; tôi chưa kịp phân tích ra hình ảnh
áo anh rách vai thì tự nhiên một vị mằn mặn từ má tôi
lăn xuống, thì ra đó là dòng nước mắt, cổ họng tôi như
nghẽn lại, tôi tiếp tục thưa kinh trong tiếng nấc thầm.
Chỉ một đường rách nhỏ trên
áo một anh cursillista thôi
mà làm tôi xúc động đến như
vậy sao? Vâng, anh ấy mải
miết gọt khoai, thêm mắm,
muối, hành ngò để bát phở,
bát bún bốc lên được mùi
“Thầy yêu chúng con lời ai
nói cho cùng…” (Gioan 15:
9-17) mà anh không để ý đến
những động tác nấu nướng
gần bếp lò nóng hừng hực đã
toạc vai áo anh. Yêu thương là thế đấy!
Xong khoá, trở về với môi trường hằng ngày, nhiều
anh, nhiều chị vẫn tiếp tục sứ mạng “Vá Áo” cho Thầy
Chí Thánh vì trong thế gian, biết bao tâm hồn đang
bị rách ở nhiều chỗ cần được vá. Có anh đến thăm
một bệnh nhân đang bị giằng co về đức tin, anh quì
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xuống thiết tha cầu nguyện, bệnh nhân đã hiểu được
tình yêu Kitô giáo….“Thầy yêu chúng con, lời ai nói
cho cùng…” vài tuần sau, bệnh nhân đó đã về nhà
Cha với một niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh. Có
chị giúp vá tâm hồn chị bạn bị rách tơi bời vì bị một
người đã đồng hành với chị nhiều năm trong phong
trào phản bội. Có anh đang mải miết vá áo tâm hồn vợ
mình đang đau khổ ê chề vì có đứa con trai đang mất
hướng đi, đang lạc lõng giữa rừng đời do giới tính của
mình, cháu phải âm thầm
rời xa mái ấm có cha, có mẹ
chỉ vì muốn bảo vệ danh dự
cho dòng tộc. Có anh, chị âm
thầm “Vá Áo” phong trào
trong những công việc hèn
mọn nhất, ít người biết đến
nhất cho tới khi không còn
bước vững để tiếp tục phục
vụ nữa. Vâng yêu thương là
thế đấy!
Ước chi tôi có thể đến thăm
từng anh, từng chị đó để cầm tay họ nói lời Cám Ơn,
họ đã dạy tôi niềm xác tin: “Thầy yêu chúng con lời ai
nói cho cùng…”
Một hôm ngồi đối diện với nhà Tạm, tôi giật mình
khi đọc bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong
Thánh Lễ sáng thứ năm ngày 23 tháng Giêng, 2014,
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trong đó ngài thẳng thắn khoét, cắt những miếng vải
ghen tương, đố kị. Ngài nói: “Ghen tương và đố kị
là những cánh cửa mở mà qua đó ma quỉ xâm nhập
vào thế giới.” Ngài giải thích: “ Con sâu của ghen
tương dẫn đến sự oán giận, ganh ghét, cay đắng và
kích thích cả những phản ứng bản năng như giết đối
phương đi…Thực tế này cùng được lặp đi lặp lại ngày
hôm nay trong trái tim chúng ta . Đó là những trăn trở
dằn vặt tim ta, khiến ta không thể chấp nhận việc anh
chị em chúng ta có được một cái gì đó mà chúng ta
không có. Và do đó “thay vì ca ngợi Thiên Chúa, như
những người phụ nữ Israel đã làm trong chiến thắng,
chúng ta muốn rút lui vào chính mình để hầm cho nhừ
cảm xúc của chúng ta, luộc đi luộc lại chúng trong nồi
nước lèo cay đắng.”

Thiên Chúa với nhân loại; Mercy/ Lòng thương xót là
“lý tưởng sống và là tiêu chuẩn xác định xem niềm tin
của chúng ta có đáng tín nhiệm không?” #2

Lạy Chúa, con sẽ tìm những cây kim, sợi chỉ kết nối
với hy sinh, với cầu nguyện để vá nhiều tâm hồn rách
nát, trong đó có của con nữa. Năm Lòng Thương Xót
Chúa cho con cơ hội “hồi tỉnh lại, hoán cải và tin
tưởng.” Con xin Chúa trả công nghìn trùng cho các
anh chị em đã vá tâm hồn con khi con bị chao đảo.
Xin cho chúng con nắm chặt tay Chúa và tay nhau để
cùng với Đức Mẹ, chúng con tiếp tục “Xin Vâng” vì
Đức Thánh Cha vẫn hằng đặt kỳ vọng nơi chúng con:
“Chúng ta hãy mở mắt chúng ta ra để thấy được tình
trạng khốn khổ của thế giới, thấy những vết thương
của anh chị em chúng
Mỗi lần nấu phở tôi sẽ
Càng nghiền ngẫm những lời giảng dạy của vị Cha Chung, ta là những người đang
mỉm cười nhớ lại kiểu
bị chối bỏ phẩm vị của
tuy hơi khó nghe, dễ chạm tự ái nhưng tôi càng đặt mình
“hầm” của Đức Thánh
họ, và chúng ta hãy
vào thực tại của cuộc sống, càng dám nhìn thẳng vào con
Cha. Ngài nói thêm:
nhận thức rằng chúng
người của tôi hơn để thay đổi, có như thế tôi mới xứng đáng ta buộc phải lắng nghe
“Hoa quả độc hại thứ
lãnh nhận ơn toàn xá của năm Lòng Thương Xót Chúa.
hai của ghen tương
tiếng kêu la xin được
là tin đồn. Có những
cứu giúp của họ! …
người không thể chấp nhận để cho bất cứ ai khác được hãy lột bỏ đi cái mặt nạ giả hình và cái tôi của chúng
bất cứ điều gì và do đó “giải pháp đạp người khác
ta!” #15
xuống, để tôi vươn lên một chút cao hơn. Và công cụ
ôi rời nhà nguyện, miệng thì thầm hát câu điệp
để thực hiện điều này là tin đồn: cứ tìm đi và bạn sẽ
khúc bài We Are Called của David Haas “We
thấy rằng ghen tương và đố kỵ luôn ẩn núp đằng sau
are called to act with justice, we are called to love
những tin đồn.”
tenderly, we are called to serve one another, to walk
Càng nghiền ngẫm những lời giảng dạy của vị Cha
humbly with God.” ♦
Chung, tuy hơi khó nghe, dễ chạm tự ái nhưng tôi
Chúc Mừng Năm Mới 2016
càng đặt mình vào thực tại của cuộc sống, càng dám
nhìn thẳng vào con người của tôi hơn để thay đổi, có
như thế tôi mới xứng đáng lãnh nhận ơn toàn xá của
năm Lòng Thương Xót Chúa.

T

Đức Thánh Cha có một hấp lực phi thường, đi đến đâu
cũng toả ra một sức mạnh siêu việt, lôi cuốn nhân gian
gần gũi nhau hơn, cương quyết chung sức kiến tạo cây
cầu Hoà Bình.
Trong Tông sắc Misericordiae Vultus (Khuôn mặt
thương xót), ĐTC đưa ra nhiều định nghĩa: Mercy/
Lòng thương xót là nguồn suối vui tươi, thanh thản và
bình an. Mercy/ Lòng thương xót là cây cầu nối liền
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Gặp Gỡ

Đức Kitô
Maria Nguyễn

B

ố mẹ đặt tên tôi là Thiện. Bố mẹ thường nhắc nhở
tôi: “Tên phải đi đôi với Người. Thiện có nghĩa
là thánh thiện, là tốt lành, là hiền hòa…. Thiện phản
nghĩa với gian ác, và xấu xa.”
Tôi lớn lên trong sự dạy dỗ yêu thương, nuông chiều
của bố mẹ cũng như của các chị. Là con trai út và độc
nhất trong nhà, bố mẹ, nhất là mẹ tôi, đặt rất nhiều
hy vọng vào tôi. Mẹ thường nói: “làm trai cho phải
nên trai, làm trai thời chiến nợ nước phải nặng hơn
thù nhà, làm trai thời bình phải chuyên cần học tập để
giúp nước giúp đời.”
Tôi có đông các chị nên chưa bao giờ tôi phải làm
một việc nào dù là nhỏ nhặt trong nhà. Công việc độc
nhất của tôi là học! Học sáng… học chiều… học tối…
học…miên man…. Chúa thương cho tôi đầu óc sáng
suốt nên tôi học rất giỏi. Năm nào, lớp nào tôi cũng
đứng nhất, đem bằng khen và phần thưởng đều đều về
cho mẹ.
Mẹ càng hãnh diện về khả năng học của tôi, càng
mộng cao mơ lớn cho tôi, thì tôi càng cố gắng học để
không phụ lòng mẹ. Tôi càng học nhiều, các chị càng
không dám làm phiền tôi, việc nặng việc nhẹ trong nhà
các chị gánh hết. Riết tôi cũng quen, thấy các chị bận
bịu vất vả lo chợ búa cơm nước, lau chùi nhà cửa, giặt
giũ áo quần, tôi vẫn ngồi yên học bài, làm như không
có chuyện gì xảy ra chung quanh tôi. Vì đó không phải
là công việc của tôi! Công việc của tôi là học, không
phải là làm những chuyện vặt vãnh của đàn bà con gái.
“Làm trai cho phải nên trai!” mẹ tôi vẫn nói thế mà.
Tôi rất thương mẹ và các chị của tôi. Tôi vẫn biết họ
vất vả, bố đi làm xa mấy tháng mới về nhà vài ngày,
mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoài chỉ có mẹ và các chị
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lo toan gánh vác. Nhưng mẹ muốn tôi học! Nên tôi
nhất định phải học! Chỉ có học mới cho tôi tương lai
sáng láng. Mẹ muốn tôi học để trở thành ông “đốc-tờ”
cho mẹ nở mày, nở mặt với dòng họ gia tộc; cho mẹ
vẻ vang với làng xóm láng giềng. Thành công của tôi
là thành công của mẹ, thành công của tôi là thành công
của cả gia đình.

N

hững ngày sống dưới chế độ cộng sản, mọi người
đều nghèo đói, cơm không đủ ăn lấy gì đủ tiền
đi học. Thế mà ngày nào tôi chưa thành ông đốc-tờ thì
ngày đó mẹ còn tiếp tục đốc các chị giúp cho út cưng
của mẹ có tiền đi học. Khi tôi gần đến tuổi đi nghĩa vụ,
mẹ lại lo cuống cuồng lên, gom góp hết tài sản dành
dụm cả đời của mình để cho đứa con trai độc nhất của
mẹ đi vượt biên tìm con đường sống và tìm tương lai
tươi sáng.
Cuộc hành trình trên biển của tôi như một cơn ác
mộng. Hết giông tố bão bùng lại đến cướp bóc bạo
hành của đám cướp biển. 14 ngày lênh đênh, tôi say
sóng, ói ra mật trắng mật vàng, rồi đói, rồi khát, rồi lã
đi không còn biết trời trăng mây nước gì cả. Cuối cùng
chiếc tàu nát nhàu của tôi cũng trôi dạt tới Thái-lan.
Đang sống trong nuông chiều săn sóc của mẹ và các
chị, bỗng nhiên tôi trở thành đứa trẻ bơ vơ không thân
nhân trong trại tị nạn Thái-lan. Tôi phải tự lo cho bản
thân, không còn cậy nhờ vào ai được nữa. Nhưng nhờ
cái tên Thiện nên tôi không cho phép tôi hư hỏng như
những đứa trẻ không cha không mẹ không gia đình
khác. Tên Thiện giúp tôi giữ mình hiền lành ngoan
ngoãn. Tôi sống tốt lành như bố mẹ tôi mong cầu khi
đặt tên cho tôi.
Qua Mỹ, tôi có cơ hội học hành, tôi nhất định không
phụ lòng mong ước của mẹ. Nhờ rút mấy tuổi bên trại
tị nạn nên tôi được học lại trung học. Mấy năm sau các
chị của tôi cũng vượt biên, được qua định cư chung
với tôi. Các chị lại tiếp tục hỗ trợ tôi học, bố mẹ tôi ở
Việt-nam không đòi hỏi tôi một điều gì cả, chỉ khuyến
khích tôi học cho thành đạt. Tôi an tâm yên chí học
hành, không phải đi làm để gửi tiền về nuôi mẹ bịnh,
bố già như những thanh niên độc thân đồng trang lứa
khác.
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công việc làm của mình tốt đẹp như tôi.
Mẹ tôi qua đời khi tôi đang học năm thứ ba đại học.
Mẹ nằm xuống, nhắm mắt xuôi tay, chưa mãn nguyện
Tôi không bị trầm cảm, nhưng mỗi chiều tan sở, tâm
khi giấc mơ độc nhất trong đời là được nhìn thấy đứa
hồn tôi lại xao xuyến bất thường, nỗi buồn không
con trai út ra trường đại học. Nghe tin mẹ mất, tôi
duyên cớ lại ập tới. Tôi thường tránh về nhà khi tâm
quay quắt đau buồn, tôi ray rứt vì chưa học hành xong,
hồn đang hoang mang bất ổn. Tôi lái xe đi lang thang
chưa làm cho mẹ được toại nguyện, chưa nuôi mẹ
một cách vô định, nghe cả một trời trống vắng đang
được một ngày nào để đền đáp ơn dưỡng dục. Đứa con
thổn thức trong hồn. Tôi bâng khuâng có phải cuộc
trai độc nhất của mẹ cũng không về lo tang lễ, chôn
sống hiện tại của tôi bây giờ quá đầy đủ nên tôi mất đi
cất, tiễn đưa mẹ, vì lúc đó, Mỹ chưa bang giao với
sự cố gắng và tranh đấu mà tôi đã có từ nhỏ, nên tôi
Việt nam, nên tôi đành khóc mẹ trong nỗi đắng cay, tủi
cảm thấy trống trải? Tôi cảm thấy đời sống của tôi bây
hờn một mình.
giờ đôi khi rất vô vị và tẻ nhạt. Vợ hiền, con ngoan,
công danh, sự nghiệp…tôi có tất cả; nhưng cũng
Ngày tôi ra trường kỹ sư chỉ có mấy chị em bùi ngùi
không có ý nghĩa nhiều khi chính mình không còn
ôm nhau khóc nhớ về mẹ. Hình ảnh mẹ tôi, một người
cảm thấy thiết tha gì với đời sống của chính mình…
mẹ cả đời tần tảo hy sinh cho con, chưa một lần biết
đòi hỏi gì cho mình. Đối với tôi, mẹ tôi vĩ đại lắm. Mẹ
Tôi lái xe về nhà khi thấy đèn báo hiệu sắp hết xăng.
là “number one.” Nên khi tôi quen bạn gái, tôi thường
Gần chín giờ tối, vợ con tôi vẫn chờ cơm. Nàng nặng
tìm ở họ những đức tính giống mẹ: hiền lành, chịu
nhẹ trách móc tôi cứ hay về trễ mà cũng chẳng gọi
cực, chịu khó, biết hy sinh, nhẫn nhịn, v.v…, tôi mới
phone báo. Thương vợ, tội nghiệp vợ nhưng đồng thời
quen.
tôi cũng buồn vợ. Sự nhàm chán trong tôi có lẽ nàng
có một phần trách nhiệm. Nàng ngoan hiền nhưng quá
Tôi ra trường, đi làm, rồi bảo lãnh cho bố qua đoàn tụ,
giản đơn. Nàng thích đời sống êm đềm, đều đặn, ngày
qua Mỹ được vài tháng, bố cũng bỏ chị em tôi đi theo
nào cũng như ngày đó, không thay đổi, ngay cả các
mẹ về với Chúa. Tôi thật sự mồ côi từ đấy. Người bạn
món ăn hằng ngày!
gái tôi quen tuy hiền lành dễ thương giống mẹ, nhưng
không thể nào hiểu được nỗi mất mát và niềm đau
Gần hai mươi năm, chúng tôi sống rất êm đềm, đôi khi
của một người mất bố mất mẹ như tôi để có thể san sẻ
hơi ảm đạm. Những ngày đầu còn bận bịu xây dựng
với tôi. Đời sống của nàng quá đầy đủ từ vật chất đến
sự nghiệp, bây giờ mọi chuyện yên ổn, tôi lặng lẽ sống
tinh thần, chưa bao giờ nàng trải qua những khó khăn,
bên nàng. Cảm giác mệt mỏi, cô đơn, lạc lõng, và
những mất mát, nên những cố gắng chia sẻ của nàng,
chán chường vẫn thường xâm chiếm tôi. Nàng dù biết
qua những câu an ủi vụng về, chỉ làm tôi thấy cô đơn
những cảm giác đó cũng như những biến động trong
hơn.
tôi, nhưng không thể thông cảm vì nàng không thể nào
hiểu được những bức xúc, những trăn trở, những bồn
Tôi để tang bố ba năm mới lấy người bạn gái hiền
chồn đang âm thầm gặm nhấm tâm hồn tôi. Nàng chỉ
lành làm vợ. Vợ tôi hiền nhưng không khôn khéo giỏi
biết đi làm, dành dụm tiền bạc phòng lúc khó khăn, và
giang như mẹ tôi. Nàng có thể lo cơm nước, việc nhà,
lo cơm nước cho chồng cho con. Nàng là người đàn
nhưng nàng không biết và không hiểu tâm lý để đỡ
bà hiền lành, không se sua, không đua đòi, không bon
nâng tôi những lúc tôi xuống tinh thần….
chen. Tôi không thể chê trách hoặc đòi hỏi gì hơn ở
Có những buổi chiều tan sở, tôi mệt mỏi từ thân xác
nàng được nữa.
đến tinh thần. Nhất là những tháng mùa đông, lòng
“Làm trai cho phải nên trai,” câu nói của mẹ tôi lúc
tôi chùng xuống, chĩu nặng một cách khó tả. Tôi tâm
nào cũng làm tôi phải phấn đấu, nhưng đời sống của
sự với vợ, nàng nghe nhưng không hiểu, không giúp
tôi bây giờ chẳng có gì để phấn đấu cả. Đời trai của
được gì cho tôi. Đã có những lúc tôi nghĩ tôi bị bịnh
tôi rất bình dị như bao nhiêu người đàn ông khác. Mỗi
trầm cảm (depression). Nhưng khi gặp bác sĩ thì họ
ngày đi làm rồi về nhà với vợ con. Mỗi tháng đưa
nói tôi không phải bị trầm cảm vì người bị trầm cảm
paycheck về cho vợ để vợ lo trang trải việc nhà. Đều
thường không muốn gặp ai, và không thể chu toàn
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đặn đến độ nhàm chán! Tôi vẫn thường tự hỏi có phải
giúp tôi vượt qua. Ánh mắt đó đã vui với tôi khi nghe
những cảm xúc tôi đang trải qua là cảm xúc của những tiếng khóc chào đời của những đứa con thân yêu của
người đang trong tuổi hồi xuân chăng? Những người
tôi. Ánh mắt buồn với tôi khi tôi mất việc, ánh mắt
đang khao khát sống vì thật sự họ chưa bao giờ được
tha thứ cho tôi khi tôi sai lầm, ánh mắt trách móc tôi
sống hoặc chưa bao giờ dám sống với những ý thích
khi tôi lười biếng trễ nải. Chúa đó. Trong tất cả những
của mình? Cả một thời trai trẻ của tôi cho đến khi lập
buồn vui, sướng khổ của đời tôi. Lồng lộng trong sâu
gia đình đều là những chuỗi ngày tranh đấu và đấu
thẳm của tia nhìn Ngài là hình ảnh của mẹ, của vợ, của
tranh. Tôi cố gắng học! Tôi cố gắng làm! Những ngày
con, của anh chị em ruột thịt, của những người thân
mẹ còn sống thì tôi làm cho mẹ vui, bây giờ thì làm
quen tôi. Tôi khóc òa như một đứa trẻ. Nước mắt gội
cho vợ vui, làm cho con vui. Còn tôi, điều gì làm cho
rửa những ưu tư muộn phiền của năm tháng. Nước
tôi vui?
mắt xóa sạch những băn khoăn thổn thức mà bao lâu
tôi ấp ủ. Nước mắt dào dạt như mưa rơi thấm thấu
Đời sống mất ý nghĩa từ bao giờ tôi cũng không rõ.
vào mảnh đất tâm hồn cằn cỗi cô đơn. Tôi đã bị chấn
Cảm giác sống lây lất dật dờ, mất định hướng làm tôi
động bởi ánh mắt Chúa, hiền từ yêu thương, mà cũng
chán nản và ngao ngán cho phận làm trai của mình.
hờn giận trách móc. Ánh mắt Ngài giúp tôi soi rọi lại
“Làm trai như tôi có đứng chật Trời không?” Tôi
chính con ngưòi mình. Tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé
thường tự hỏi.
nhưng cũng thật vĩ đại. Nhỏ bé vì mình yếu đuối, mọn
hèn, nhưng vĩ đại vì mình được yêu, và được yêu thật
Cho tới một
nhiều.
ngày, trong căn
phòng tối đen,
Tôi đã cảm nhận được tình yêu của Chúa, tình yêu của
ánh sáng độc
mọi người, nhất là của vợ tôi, người đã đi bên cạnh
nhất là từ bức
nửa cuộc đời tôi mà tôi lại thường hay trách móc là
hình treo trên
không thông cảm hiểu biết để nâng đỡ tôi. Hình dung
tường. Chân
ánh mắt nhẫn nhịn, chịu đựng của vợ, tôi chợt thấy
dung Chúa
thương nàng thật nhiều.
Giêsu. Ánh
mắt Chúa hiền
âm hồn cằn cỗi được tưới mát. Ơn Chúa chan hòa
từ, trìu mến
nảy sinh lại sự sống trong tôi. Tôi tìm lại được
nhìn tôi.Tôi bị
mình, tìm lại được tình yêu trong tôi, tìm lại được ý
hút sâu vào ánh
nghĩa của cuộc sống.
nhìn của Ngài.
Từ ánh nhìn đó
“Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình
tôi hình dung ra gương mặt dịu dàng đầy yêu thương
Gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh
của mẹ tôi. Rồi cuốn phim cuộc đời tôi được từ từ
Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình
quay lại, rõ mồn một trước mắt tôi. Những ngày nghèo Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh
đói dưới chế độ cộng sản nhưng rất hạnh phúc bên mẹ. Nguồn suối nếu bế tắc thì dòng sông mau cạn
Tình yêu của mẹ lúc nào cũng bao dung che chở cho
khô
tôi. Tôi như cậu bé con nhởn nhơ, tung tăng bay nhảy.
Tình yêu không Giêsu ôi tình yêu sao cằn cỗi
Rồi đến những ngày lo sợ tưởng chết trên biển Đông,
Vì Chúa chính dòng suối nguồn yêu thương vô
những ngày bơ vơ trong trại tị nạn, ánh mắt trìu mến
biên
với vòng tay nhân ái của các cha, các soeurs, những
Biển yêu thương nối liền các hoang đảo với
người tình nguyện viên đến giúp những đứa trẻ côi
đại dương…” ♦
cút như tôi. Ngày vĩnh viễn mất mẹ, tôi đau khổ tưởng
như không bao giờ hồi phục được, vậy mà ánh mắt
Chúa vẫn theo tôi, sức mạnh vô hình từ ánh mắt đó đã
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Nhớ Về
Khóa Ba Ngày Trên Đồi Colfax
Maria Nguyễn Thị Mai

C

ơn mưa chiều nay khiến tôi nhớ đến Khóa Ba
Ngày trên đồi Cofax hôm nào, thấm thoát mà đã
quá nửa năm.
San Jose - Sacramento tuy xa mà gần, tuy gần mà
xa, hai giờ lái xe đi thêm hai giờ về dĩ nhiên không
thể cho là gần, nhưng mối duyên tình giữa hai phong
trào rất gần và thật đậm đà. Tôi nhớ hơn hai mươi
năm trước, khi dự khóa Cursillo San Jose trên đồi
St.Francis, tôi đã thấy có các cursilistas trợ tá từ PT
Sacramento và nhất là những năm gần đây số anh chị
em trợ tá từ Sacramento nhiều hơn và thường xuyên
có mặt trong các tuần Tĩnh Huấn và Khóa Ba Ngày
của PT San Jose. Do mối thâm tình đó mà PT San
Jose đã có khoảng hai mươi anh chị em cursillistas ghi
danh trợ tá cho hai Khóa 1&2 Sacramento vào năm
2015.

Sacramento. Suốt chuyến đi, về hơn bốn tiếng ngoài
những lúc lần chuỗi, anh chị em chia sẻ với nhau như
một buổi họp nhóm, rồi thêm vào những câu chuyện
vui thật khó quên.
Sau tám tuần Tĩnh Huấn và các buổi thực tập Rollo,
qua những chia sẻ và gương hăng say phục vụ, hy sinh
của quí cha, thầy, sơ và tất cả quí anh chị đã giúp tôi
hâm nóng lại tinh thần của người cursillista. Tôi cũng
đã học hỏi được nhiều điều rất hay, nhiều sáng kiến
thực tế có thể áp dụng trong khóa học, cũng như trong
đời thường. Anh Hiếu trong buổi Tĩnh Huấn đầu tiên
đã chia sẻ “khi giúp người cũng là giúp chính mình.”
Tôi cũng có cùng cảm nhận như anh khi đi trợ tá. Và
điều quí báu, đẹp đẽ nhất đối với tôi đó là “Tình Bạn”
trong Chúa; sự đón nhận chân tình cởi mở của các anh
chị em Sacramento làm tôi cảm thấy thật gần gũi, thân
tình không khác gì như đang sinh hoạt ở phong trào
nhà San Jose.
Tôi lên đường trợ tá Khóa 2 - Sacramento với tâm
tình yêu mến đó, lòng tôi rất hân hoan và tin tưởng có
Chúa và Mẹ Maria luôn đồng hành với chúng tôi, các
tham dự viên và trợ tá.

Một Buổi Tĩnh Huấn
Tuần Tĩnh Huấn đầu tiên vào giữa trung tuần tháng
Ba và Tuần Tĩnh Huấn cuối cùng là đầu tháng Năm,
cứ 3 giờ chiều Chúa Nhật là tôi đã có măt ở nhà anh
chị Hiếu-Hoa cùng với một số các anh chị khác để đi

Khoảng hơn mười giờ sáng Thứ Năm, hầu hết các
Trợ tá đã có mặt tại doanh trại, ai nấy đều vui vẻ và
nhanh chóng bắt tay vào việc của từng khối. Thời tiết
tháng Năm còn mát mẻ, cảnh đồi và rừng cây thật đẹp,
thật tĩnh mịch rất hợp cho khóa Tĩnh Huấn Ba Ngày.
Khung cảnh bình an này sẽ giúp mọi người tạm quên
“thế gian” để có cơ hội gặp lại chính mình, gặp đươc
Chúa và gặp gỡ tha nhân.
Bữa cơm trợ tá đầu tiên tuy vội vàng nhưng rất vui vẻ,
thân mật và ngon miệng. Mọi người vừa dùng cơm
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vừa trao đổi công việc, sau đó thì ai lo việc nấy, vì các
phòng ốc không ở cùng một chỗ, nhà bếp, phòng hành
chánh, nhà nguyện, phòng giám học, phụng vụ, phòng
sinh hoạt, phòng tham dự viên, phòng trợ tá đều cách
xa nhau, đường đi lại gập gềnh nên ai cũng “diện” như
đi “hiking” để chạy cho kịp giờ khai khóa.
Thánh Lễ Khai Mạc Khóa học diễn ra trong khung
cảnh trang nghiêm, sốt sắng và thật cảm động. Khi
nhận chuông trách nhiệm từ anh Trưởng Ngành PT,
tim tôi đập mạnh đầy lo âu nhưng khi ngước nhìn lên
Thầy Chí Thánh lòng tôi thấy bình an và phó thác.
Ánh mắt nhân từ đầy yêu thương của Thầy như bao
trùm trên tất cả mọi người trong nhà nguyện, và một
số chị em mắt long lanh ngấn lệ vì cảm động. Sau khi
ngọn nến khai khóa được thắp sáng, cha Linh Hướng
có lời nhắn nhủ và ban phép lành cho toàn thể trợ tá.
Trong niềm vui phục vụ, ai nấy nhanh chóng trở về
với công việc của khối mình để chuẩn bị đón Tham
Dự Viên (TDV).
Thật là một ơn lành Chúa ban, số tham dự viên của
khóa Nữ nhiều hơn sự mong đợi lúc ban đầu của Ban
Điều Hành PT Sacramento. Ba mươi sáu chị đã có mặt
đầy đủ để tham dự Khóa Ba Ngày. Đa số TDV ở địa
phương Sacramento, một số ít ở Stockton, Dublin và
Trong khung cảnh tĩnh mịch của nhà nguyện
lúc ban đêm dưới ánh sáng mờ nhạt, có tiếng
nấc nhè nhẹ, rồi tiếng nức nở òa lên, làm tôi
nhớ đến ba cái nhìn của Chúa Giêsu.
rất đặc biệt có bảy chị đến từ thành phố Tacoma, tiểu
bang Washington, làm thành decuria Monica.
Phần đông các TDV đều còn trẻ, ngoài hai cha Linh
Hướng tôi là người lớn tuổi nhất khóa học. Tôi thầm tạ
ơn Chúa đã cho tôi được phục vụ khóa học này. Buổi
lễ khai mạc khóa diễn ra tốt đẹp, nhịp nhàng với sự
hợp tác tích cực của các TDV, tuy nhiên cũng không
tránh khỏi những ngỡ ngàng, khó chịu lúc ban đầu khi
phải hy sinh tạm cắt đứt liên lạc với “thế gian,” không
biết đến giờ giấc. Mọi sinh hoạt đều bắt đầu và kết
thúc với tiếng chuông, như trong các tu viện thời xa
xưa.
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Buổi Tĩnh Tâm bắt đầu bằng việc suy gẫm mười bốn
chặng đàng Thánh Giá, nguyện gẫm và hòa giải với
Chúa. Trong khung cảnh tĩnh mịch của nhà nguyện lúc
ban đêm dưới ánh sáng mờ nhạt, có tiếng nấc nhè nhẹ,
rồi tiếng nức nở òa lên, làm tôi nhớ đến ba cái nhìn
của Chúa Giêsu. Tôi thầm thì cầu nguyện cho tất cả
chúng tôi được lòng ăn năn sám hối như Thánh Phêrô
xưa. Tiếc rằng ở đây không có tiếng gà gáy, nhưng
mỗi lần tiếng chuông con gà của chị khóa phó rung lên
cũng đủ làm chúng tôi quýnh quáng.
Khi tĩnh tâm chấm dứt, câu chuyện đầu tiên trong bữa
ăn sáng ngày Thứ Sáu là “ngáy.” Có 101 kiểu ngáy
khác nhau, lúc bắt đầu ngủ ngáy lớn, lúc ngủ say ngáy
nhè nhẹ, giữa đêm vừa ngáy vừa nói. Các chị diễn tả
nghe cười bể bụng. Chả vậy ca dao Việt Nam ta có
câu: “Đêm nằm thì ngáy o o, chồng yêu chồng bảo
ngáy cho vui nhà.” Hình như chị nào cũng than cả
đêm không ngủ được,vậy không biết ai ngáy, chắc là
Chúa ngáy trong con. Sau khi được chia thành năm
Decuria, mọi người làm quen nhau và các sinh hoạt
bắt đầu. Qua nét mặt các chị, tôi nhận ra nhiều cuộc
gặp gỡ bất ngờ, vui mừng sau bao năm xa cách không
hẹn mà gặp, nhưng cũng có những gặp gỡ ngoài ý
muốn, ngại ngùng khi phải ngồi chung bàn, nhưng
Chúa đã có kế hoạch riêng của Ngài.
Lòng tôi thật cảm kích khi thấy các chị lắng tai nghe
và ghi chép thật cẩn thận các bài rollo, các em trẻ nghe
tiếng Việt và ghi chép bằng tiếng Anh, có chị lâu năm
không cầm viết cũng cố gắng hết mình. Phần thảo luận
và vẽ tranh rất sôi nổi và hào hứng, tinh thần nhóm
của các chị thật cao, nhiều lần các bài tóm lược và
tranh vẽ của Decuria các chị lớn tuổi đã xong trước
các em trẻ. Trong lúc các TDV bận rộn học tập, thì
đằng sau hậu trường các chị trợ tá cũng đang bận rộn
không kém, từ việc trang hoàng nhà nguyện, việc nấu
ăn ngày ba bữa, lau chùi nhà vệ sinh, chuẩn bị sắp xếp
giấy bút trong phòng rollo và đặc biệt là trong phòng
Thánh Thể luôn có trợ tá cầu nguyện cho khóa học.
Phần vui tươi và cười thoải mái nhất của một ngày là
giờ sinh hoạt Decuria, các chị thay phiên nhau tóm
lược các bài rollo và giải thích các tranh vẽ trong ngày.
Ngày đầu các chị còn hơi run, nhưng ngày hôm sau
các chị tóm tắt ý chính của các rollo rất chính xác, rõ
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vui chan hòa tình Chúa, tình người trong suốt Khóa
ràng. Các bức tranh thì hơi khó hiểu và trừu tượng
học. Đó cũng là bưóc khởi đầu cho tình bạn chân
hơn cả tranh của Picasso. Một bức tranh về rollo Học
thành trong Chúa.
Đạo vẽ hình một cô gái cầm sách Phúc Âm đang soi
Kinh nghiệm sống trong niềm vui và ân sủng trong
gương, vậy người xem hiểu là vừa soi gương vừa học
tình cộng đồng và tình bạn này sẽ giúp các tân
đạo. Hình vẽ biểu tượng Nhiệm tích Hôn phối hai
cursillistas sống trọn vẹn Ngày Thư Tư của mình khi
vòng tròn trông như cái còng … Cười nhiều quá tối về
trở về môi trường cũ của mình.
các chị chắc sẽ ngủ ngon trong Chúa.

T

rọng tâm của ngày Thứ Bảy là gặp gỡ Đức Kitô,
mỗi cá nhân gặp Chúa, nhận ra khuôn mặt của
Ngài một cách khác nhau, vào những thời điểm, nơi
chốn khác nhau. Tuy nhiên khi quì trước Thánh Thể,
kề bên Chúa, măt đối mặt là lúc tâm hồn mọi người
cảm nhận được tình yêu của Chúa dạt dào, trái tim
chai đá khô cằn vì bao cay đắng cuộc đời nay đang
thổn thức, những giòng nước mắt tuôn tràn, nhưng tâm
hồn ai cũng hạnh phúc, hân hoan như lời hát : “Và con
tim đã vui trở lại, Tình Yêu đến cho tôi ngày mai, cho
tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.”
Bên Chúa Thánh Thể, hầu hết các chị được ơn Chúa
đánh động, các chị đã khóc thật nhiều. Ngay hôm ấy,
ngoài trời giông bão nổi lên, mưa thật lớn, tôi và chị
Phó Khóa lo chị em bị ướt nên đã nhờ xe van đón
các chị trở lại phòng Rollo.Trên xe các chị đã vừa lau
nước mắt vừa hát trong niềm vui khôn tả: “Hồng ân
Chúa như mưa, như mưa, tuôn đổ xuống chan hòa…”
Tôi cũng vui mừng đến rơi nước mắt như đựợc gặp
Đức Kitô qua khuôn mặt rạng ngời của các chị em.
Thật là những giây phút đẹp đẽ, cảm động và quí báu
tôi sẽ chẳng bao giờ quên đuợc.
Thấm thoát ba ngày Tĩnh huấn đã trôi qua, giờ chia
tay sắp đến ai cũng bịn rịn. Đối với tôi Khóa Ba Ngày
luôn là một cuộc hành trình hoán cải kỳ diệu và Thầy
Chí Thánh chính là người dẫn dắt cuộc hành trình đó,
các trợ tá chúng tôi chỉ là những dụng cụ trong tay
Ngài. Trong suốt Khóa Ba Ngày, tôi và các chị em như
chim liền cánh, lúc nào cũng có nhau, từ sáng tinh mơ
đến gần nửa đêm, cùng cầu nguyện, học hỏi, chia sẻ,
ăn uống, ca hát, nhảy múa, cùng khóc, cùng cười với
nhau. Tôi đã cảm nhận được sự thay đổi từng ngày
nơi các chị. Sau buổi tĩnh tâm tối Thứ Năm, sang ngày
Thứ Sáu, những sự căng thẳng, lo lắng, nghi ngại nơi
các chị dần dần tan biến; những tấm lòng đóng kín đã
lâu nay được mở ra để đón Chúa vào, mang lại niềm

H

ồng ân Chúa tuôn tràn trên Khóa Tĩnh Huấn, đã
dẫn dắt tất cả các chị em chúng tôi đến với Thầy
Chí Thánh, và qua đó chúng tôi đã gặp lại chính mình
cũng như tha nhân. ♦

Cảm Tạ
Teresa Đoàn Qúy - Khóa 2 - 2015
Hôm nay Col-fax mưa rơi
Con đây tạ Chúa bao lời thâm sâu
Chắp tay đón nhận cúi đầu
Cho con can đảm ghi sâu ơn Ngài
Ngày mai trên bước đường dài
Mong Ngài thánh hóa con hoài xin vâng
Chính mình con đã bâng khuâng
Xét mình nghĩ lại bao lần con hư
Chúa đâu ngần ngại chối từ
Ngài luôn quảng đại nhân từ con ghi
Ba ngày vội vã qua đi
Thứ Tư đã đến hy sinh muôn đời
Tạ ơn Chúa ở trên trời
Mong Ngài ngự đến trong đời con luôn
Dấn thân phục vụ yêu thương
Gương Thầy Chí Thánh soi đường con đi
Lời Ngài sáng tỏ hướng đi
Muối men làm mặn cho đời thế gian
Đường đời dẫu có gian nan
Con luôn phó thác muôn vàn tin yêu
Dấn thân phục vụ thật nhiều
Trong Thầy Chí Thánh qua nhiều anh em.♦
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Hối Nhân
Gia đình Nguyễn Úc
Đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, thông điệp mạnh
mẽ nhất của Chúa chính là “Lòng Thương Xót.” Chia
sẻ ở nhà thờ Thánh Gioan De Latran ngày 7 tháng
4, năm 2013, ngài nhấn mạnh: “Chúng ta luôn muốn
được mọi thứ ngay lập tức… Thiên Chúa thì luôn kiên
nhẫn với ta vì Ngài thương yêu ta. Ngài thấu hiểu,
hy vọng, và tin cậy ở chúng ta. Ngài không bao giờ
bỏ rơi, không đoạn tuyệt và luôn tha thứ. Thiên Chúa
luôn chờ đợi ta, mặc dù ta xa lánh Chúa! Chúa luôn ở
gần, nếu ta trở lại thì Chúa luôn mở rộng cõi lòng để
ôm ấp.”
Thật vậy, dù là những tội nhân, nhưng lúc nào vợ
chồng tôi cũng tin vào tình thương vô biên nhẫn nại
của Đức Giêsu Kitô. Thành thật mà nói, gia đình tôi
được bình an như ngày hôm nay, đó chính là nhờ ơn
Chúa Thánh Linh tác động. Ngài thánh tẩy, biến đổi,
canh tân chồng tôi và chính tôi nữa, như lời của ngôn
sứ Isaia: “Tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng ra
trắng như tuyết, có thắm tựa vải điều, cũng hóa trắng
như bông” (Isaia 1, 18). Lòng thương xót Chúa đẹp
biết bao!
Thiên Chúa là người Cha yêu thương luôn tha thứ.
Ngài có một trái tim đầy lòng thương xót cho mọi
người. Nhận được lòng thương xót từ Chúa, tôi cũng
được mời gọi yêu thương anh chị em. Nhân chuyến
về Việt Nam thăm gia đình vào năm 2010, trước ngày
trở lại Mỹ, mẹ tôi có đưa cho tôi một quyển sách nhỏ
“Mặc Khải Lòng Thương Xót Chúa ” của Linh Mục
Nguyễn Trường Luân, và nói: “con nhớ đọc cuốn sách
này và cầu nguyện LTXC hằng ngày, gia đình con sẽ
đón nhận được ơn cứu chuộc và bình an.”
Ngày tháng trôí qua, vợ chồng tôi đều có công ăn việc
làm ổn định, cuộc sống hằng ngày cũng có những lúc
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vui buồn, thăng trầm. Vì tính vui vẻ, hòa nhã, dễ dàng
giao tiếp với mọi người, nhà tôi giao du kết bạn, tận
hưởng cuộc sống cho riêng mình vì anh quan niệm
cuộc đời quá ngắn ngủi: “life is too short.” Sau một
tuần lễ làm việc cực nhọc, anh chỉ biết vui chơi, hưởng
thụ. Cuối tuần anh thường đi theo bạn bè đi đánh golf,
đi casino, ăn nhậu, parties… Nói chung chỉ là những
thú vui trần tục. Chính những điều đó là con đường tội
lỗi mà anh ấy đã không nhận ra. Riêng tôi sống trong
lo lắng, buồn phiền.
Nếu cuộc sống hằng ngày trôi qua bình lặng, ta có
khuynh hướng nghĩ tất cả là hồng ân Chúa ban, nhưng
thật sự không phải vậy. Như trong các bài giảng đầu
tiên, Thánh Gioan Vianney đã phản đối các thói hư tật
xấu của dân xứ Ars: báng bổ, nguyền rủa, coi thường
ngày Chúa Nhật, tụ tập ăn nhậu và múa hát ở các quán
xá, những bài hát trơ trẽn và ăn nói tục tĩu. Ngài nói
“Quán xá là cửa hàng của ma quỷ, là trường học của
hỏa ngục, là thị trường buôn bán các linh hồn, là nơi
làm tan vỡ các gia đình, là nơi làm cho sức khỏe bị
hao mòn, là nơi xảy ra các cuộc cãi vã và giết người.”
Tôi nghĩ lúc đó gia đình tôi có một cuộc sống trần tục,
chạy đua theo những giá trị vật chất tạm bợ chứ không
phải một cuộc sống hướng đến nước trời. Đó là điều
mà nhiều gia đình trẻ hiện nay không mấy ai để ý đến.
Bất hạnh thay, gia đình tôi cũng vậy.
Trong lúc chồng tôi theo một lối sống buông thả, tôi
lúc nào cũng thích nằm nhà đọc sách báo, tin tức. Tôi
rất sợ mỗi ngày không học hỏi thêm, mình sẽ thiếu
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hiểu biết, thua kém bạn bè. Đó cũng là tính kiêu ngạo
của tôi. Tôi thường theo dõi báo chí, tìm hiểu những
đề tài về kinh doanh, về thị trường kinh tế. Tôi rất mê
mua bán stocks và đã làm điều đó hằng ngày. Ôi, đó
cũng là một hình thức cờ bạc, nhưng tôi không dám
can đảm nhận là tôi tham lam: Tôi muốn kiếm thêm
nhiều tiền hơn nữa.
Trước mặt Chúa, tôi đã né tránh sự thật. Thay vì dành
thời gian để trau dồi, học hỏi Kinh Thánh, thay đổi đời
sống mình, tôi đã sống tinh thần Kitô hữu cách ơ hờ.
Vợ chồng tôi giữ đạo theo hình thức: đi lễ Chúa nhật,
lễ buộc, lễ trọng, tránh không làm điều ác để chu toàn
tối thiểu những điều “luật buộc.” Nhưng chỉ một thời
gian tôi đã cảm thấy bất an và luôn lo lắng: Tôi sẽ lời
hay lỗ trong những lần mua bán stocks? Chồng mình
đi theo những người bạn buông thả như vậy thì anh sẽ
đi về đâu? Cũng hư hỏng và theo con đường tội lỗi?
Tôi bắt đầu ghen bóng ghen gió, và nghi ngờ, nhưng
anh lúc nào luôn nói với tôi “vợ con là trên hết.” Tôi
cảm thấy lúc đó gia đình tôi đang đi vào bóng đêm.
Bóng đêm của sự xuống dốc sức khỏe và những cơn
đau tâm hồn. Đau thân xác đã nhiều, đau tâm hồn lại
nhiều hơn. Đau xác, khổ hồn đã làm chúng tôi nên cơ
cực. Bóng tối hãi hùng bủa vây toàn bộ gia đình tôi.
Tôi không trốn đi đâu được.
Nhưng trong nỗi sâu thẳm đáng sợ đó phát sinh một
niềm hy vọng, tin yêu đặc biệt. Tôi tin Đấng có thể
cứu chúng tôi là Chúa Giêsu. Vâng, tôi đã tín thác vào
Chúa, chỉ có Chúa mới có thể cứu chúng tôi khỏi đau
buồn khổ lụy này. Tôi vẫn nghe Lời Chúa nói với tôi:
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy
đến cùng ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng ”(Mt 11,
18).
Thói thường, khi mang gánh nặng nề đau khổ, người
ta hay chạy đôn chạy đáo, cậy nhờ quyền lực thế gian,
đến khi không còn cách nào mới quay về Thiên Chúa,
như giải pháp cuối cùng, mà đáng lẽ ra họ phải nghĩ
đến ngay, chạy đến ngay khi có vấn đề. Họ sợ dư luận
cho là “mê tín” khi cái gì cũng chạy đến với Chúa,
nên Chúa lúc nào cũng chịu cảnh “mãi mãi là người
đến sau.” May thay, cảm tạ ơn Chúa, Ngài đã thay đổi
gia đình tôi, đã cho chúng tôi cảm nhận được sự ngọt

ngào của tình yêu đích thực qua hình ảnh Thiên Chúa
là Người Cha Nhân Lành. Qua nhiều hình thức khác
nhau, tôi được kết nối được với Chúa. Tôi đã nhiều
năm nghe Linh mục Giuse Trần Đình Long giảng
và chia sẻ chứng nhân Lòng Thương Xót Chúa trên
trang web www.muoichodoi.info hằng ngày, và tham
gia nhóm cầu nguyện chữa lành “Con lừa của Chúa
Giêsu.”
Tôi tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, như
đã được ghi lại trong đoạn tin mừng: “Tất cả những
ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa
tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa
lành họ” (Lc 4, 40). Hoặc nơi khác: “Các ông đi rao
giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ
được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và
chữa họ khỏi bệnh” (Mc 6, 12-13).
Vợ chồng tôi
đến với Ngài
trong tin yêu,
để xin được
chữa lành
bệnh tật tâm
hồn, như Chúa
đã tâm tình
với Thánh
Faustina: “Ôi,
Cha đau đớn
biết bao vì các
linh hồn quá ít kết hợp cùng Cha qua việc hiệp lễ. Cha
chờ đợi các linh hồn, thế mà họ lại hững hờ với Cha.
Cha yêu thương họ tha thiết chân thành, thế mà họ vẫn
nghi ngờ Cha. Cha muốn ban phát các ơn thánh Cha
cho họ, nhưng họ không thèm lãnh nhận. Họ xử với
Cha như một vật vô hồn trong khi Trái Tim Cha chan
chứa tình yêu thương” (NK, 1447).
Hai vợ chồng lại hăng say tham dự nhiều khóa tĩnh
tâm để cầu xin được ơn chữa lành từ Chúa Thánh
Linh. Chúng tôi luôn biết tìm đến Thánh Thể để cùng
chầu và thưa chuyện với Chúa Giêsu hằng ngày.
Thánh lễ quả là nguồn mạch của đời sống đức tin.
Siêng năng chạy đến với Bí Tích Hòa Giải, chúng tôi
Đặc San Phong Trào Cursillo – Sacramento 2016 – 33

Suối Nguồn Thương Xót
được gặp gỡ lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, xin dủ
lòng thương, đổ tràn hồng ân, ban cho gia đình con đời
sống an hòa. Và cả hai đã tìm thấy sự bình an trong
tâm hồn.
Một điều kỳ diệu hơn, vợ chồng tôi đều được dịp
tham dự khóa Cursillo 1 và 2 tại Sacramento tháng
Năm, 2015 vừa qua. Qua sinh hoạt của khóa học,
Chúa Thánh Linh tác động để thay đổi cuộc sống, giúp
chúng tôi sống đúng tinh thần Kitô hữu, và tinh thần
Ngày Thứ Tư. Chồng tôi nay đã biết hy sinh tham gia
công tác tông đồ tại giáo xứ, giúp việc dạy học, biết
chia sẻ với người ngoài cũng như họ hàng nội ngoại
hai bên. Anh đã biết hy sinh không quản ngại trong
những công việc tập thể. Và anh cứ thế mà trở nên
gần gũi với mọi người trong cộng đoàn. Riêng tôi, có
sự thay đổi về cá tính. Tôi trở nên vui vẻ, cởi mở hơn
trước. Cái tính trầm lặng, ít nói nơi tôi đã biến mất rồi.
Hằng ngày thay vì đọc báo chí, theo dõi tin tức vô bổ,
tôi đã dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện, đọc
kinh.
Ôi, chúng tôi chỉ biết tạ ơn Thiên Chúa. Tất cả đều là
lòng thương xót của Ngài. Amen. Halleluia. ♦

Cursillo
JB Nguyễn Đình Hải Đăng - Khóa 1
C ó đi mới biết lối đường
U sầu chi nữa cho hồn tàn phai?
R ơi lệ, sao mãi đắng cay?
S ao ôm ấp mãi u hoài không ngơi?
I m lặng nương tựa nơi Thầy
L o toan Ngài gánh, muộn phiền Ngài chia.
L ắm lúc Thầy ban an bình
Ô , sao tôi chẳng giật mình nhìn ra? ♦
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Chúa Là
Vĩnh Cửu
Hoa Giấy

B

uổi sáng trên con đường đến nhà thờ, con nhìn ra
cây lá đã đổi màu rực rỡ cả bầu trời. Đã là mùa
thu rồi sao? Chao ôi! Đất trời như một bức tranh tuyệt
đẹp!
Sao Chúa có thể vẽ lên từng cánh lá những màu cam
đỏ vàng xanh. Chúng khác biệt nhưng lại hài hòa khi
quyện vào nhau để tạo nên không gian mê đắm lòng
người thế này.
Từ khi Chúa dựng nên đất trời, Xuân Hạ Thu Đông cứ
tuần tự tuân phục. Chúng theo đúng chu kỳ năm tháng:
mỗi mùa là một sắc thắm với những hoa trái riêng biệt.
Chúng đã được dựng nên để phục vụ con người. Sao
Chúa cưng chiều chúng con như thế? Vậy mà so với
cây cỏ vạn vật kia, chúng con lại đắc tội lỗi phạm nặng
nề nhất. Vậy sao Chúa vẫn muốn tiếp tục yêu thương
để cam chịu giá lạnh Giáng Sinh, để sống kiếp con
người lầm than, chết tủi nhục đau đớn; hơn thế nữa, đã
về Trời, Chúa vẫn muốn duy trì yêu thương ở lại với
chúng còn qua Bí Tích Thánh Thể. Ôi! Lòng con nhỏ
hẹp, làm sao hiểu thấu được tình yêu của Ngài.
Đường đời con đi, có những cơn mưa, có những ánh
trăng, và có cả ánh mặt trời. Con nài xin Chúa hãy là
tất cả, bao trùm và đồng hành với con nhé Chúa.
Chúa đến với con, như cơn mưa không dầm dề to hạt
làm con hốt hoảng tìm chỗ núp, nhưng lất phất như
sương thu, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua
năm, thấm ướt mọi ngõ ngách linh hồn con. Cơn mưa
hồng ân, mưa cứu độ, mưa tình yêu mà con giang hai
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tay ngửa mặt đón lấy.
Chúa cũng hãy là ánh trăng huyền diệu soi tỏ lương
tâm con, là ánh trăng dẫn đường chỉ lối cho con biết
ăn năn tìm về bên Chúa. Con hình dung Chúa là ánh
trăng để trong đêm trường cô quạnh, con biết mình
không lẻ loi; để trong tủi hổ tối tăm, còn nhờ ánh trăng
mà nhận ra tâm hồn yếu đuối, mọn hèn, xấu xa của
mình…
Mỗi Thánh Lễ con dâng, xin Chúa hãy để lòng con
náo nức, hân hoan như một cuộc hò hẹn thánh thiêng
giữa con với Chúa. Con muốn bước vào mê cung của
tình yêu Ngài. Của lễ con dâng chính là cuộc đời mọn
hèn và bi thương của mình: một cuộc đời mà nghịch
cảnh và bụi bặm thời gian đã làm hoen ố. Bước chân
con về, đôi giày con mang đã có những gai đinh tội
lỗi. Muốn xứng đáng với Chúa, con phải can đảm nhổ
bỏ chúng ra.
Đối diện với Chúa trong những lần Chầu Thánh Thể,
con gởi đến Chúa những nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng
ai... con thấy Chúa nhìn con độ lượng bao dung. Có
những biến cố...những khúc quanh đời mình, con thấy
Chúa đã hiện diện, rất kín đáo để tế nhị can thiệp:
Không ai lý giải tại sao con có thể đến được đất nước
Hoa Kỳ này khi mà phái đoàn Mỹ đã chính thức tuyên
bố từ chối con: giấy tờ con không hợp lệ!
Chúa cũng đã bảo vệ, cài đặt trong con linh tính bén
nhạy để một mùa đông trong quá khứ, giữa sương
mù dày đặc, xe con đã ngừng giữa đường rầy xe lửa
mà còn tưởng là stop sign. Nhưng trong tâm thức lơ
mơ không định hướng, con nghe có tiếng nhắc bảo
con: “Đạp chân ga lên chút nữa đi!” Chỉ “tic tac” sau
đó, đoàn tàu xe lửa vượt qua phía sau con. Con lặng
người, chết điếng vì kinh hoàng và cảm kích! Nếu
không là Chúa, thì ai nhắc bảo con đây trong khi chỉ
có mỗi một mình con với chiếc xe. Vâng! Đúng vậy
Chúa ơi! Phần đời con luôn được Chúa khéo léo chở
che cách kỳ diệu.
Con cầu xin Chúa ban cho con:
Con mặc cảm xấu xí, xin Chúa là nhan sắc cho con.

Con dại khờ ngu ngơ, nhưng Chúa là trí tuệ khôn
ngoan dẫn dắt con.
Con nghèo nàn yêu thương, xin ban cho con kho báu
tình yêu của Ngài.
Con tội tình nhơ nhuốc, xin tẩy rửa con cho nên thanh
khiết.
Con trầm cảm buồn chán, xin Chúa hay là nguồn cảm
hứng thơ nhạc để trong những ước mơ giới hạn của
cuộc sống.
Chúa mãi mãi là vĩnh cửu con tìm kiếm.
Nói tới sự vĩnh cửu, con chợt nhớ lời hát của nhạc sĩ
Từ Công Phụng: “Nếu có điều gì vĩnh cửu, thì em ơi...
đó là.. tình yêu chúng ta...” Buồn thay, nghịch lý thay,
chỉ sau một thời gian ngắn chính tác giả và vợ là Từ
Dung, đã chia tay và chọn cho mình hạnh phúc khác.
Làm gì có tình yêu vĩnh cửu ở con người phải không
Chúa? Cha mẹ, con cái, vợ chồng có yêu nhau nhiều
đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ đi với nhau một
chặng đường, cùng lắm là trăm năm dâu bể.
Sự vĩnh cửu chỉ tồn tại nơi Thiên Chúa. Chỉ một mình
Thiên Chúa mà thôi! Con hân hoan tuyên xưng rằng:
Ngài là Mặt Trời của đời sống. Thiếu vắng Ngài,
chẳng có chi tồn tại.
Con có Chúa là no thoả mọi điều.
Con có Chúa là an vui một kiếp.
Con có Chúa là bình yên một cõi.
Thật đúng vậy! Có Chúa là có tất cả bầu trời hy vọng
cứu rỗi.
Chúa mãi mãi là Mặt Trời vĩnh cửu của con, Chúa ơi!

... loài hoa biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu ở Nhật
Bản.
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Ngài Là

Ánh Sáng Đời Con
Giuse Phong Nguyễn – Khóa 1
“Hỡi Con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!” Đó là
lời kêu xin của hai người mù khi thấy Chúa Giêsu đi
ngang qua được ghi lại theo Thánh Matthêu (Mt 9, 2731) và cũng chính là lời kêu van lên Chúa của gia đình
tôi được kể lại trong đọan trích này.
Cuộc sống của gia đình tôi trước đây thường có rất
nhiều mâu thuẫn. Vợ chồng tôi, ai cũng có trong mình
“cái tôi” to tướng và lúc nào cũng cho lý lẽ của mình
là đúng. Đời sống đức tin của chúng tôi càng tệ bạc
hơn. Đối với chúng tôi, tham dự Thánh Lễ mỗi ngày
Chúa Nhật là một chuyện nặng nề, và luôn bỏ qua giờ
đọc kinh chung trong gia đình. Mang danh Kitô hữu,
nhưng chúng tôi đã sống đạo một cách máy móc, chỉ
có vẻ bên ngoài. Đi dự lễ Chúa Nhật vì để giữ luật,
chứ không phải đến để cảm tạ, chúc tụng và tôn vinh
Chúa. Chẳng ai nhận ra những bước đi lạc lối của
mình cho đến khi sự bất an trong gia đình ngày càng
tăng. Chính lúc này, những câu hỏi “tại sao” đã bắt
đầu xuất hiện trong đầu tôi và tôi đã quyết tâm đi tìm
câu trả lời. Tôi tin rằng, Chúa đã thấu hiểu tâm tư của
tôi và đã giúp tôi tìm kiếm đáp án cho mình.
Qua một số bạn bè, vợ chồng tôi đã được dịp tham
dự những khóa tĩnh tâm, những buổi cầu nguyện với
Chúa trên mạng internet; và đã có cơ hội tham dự
Khóa Ba Ngày của Phong Trào Cursillo… Những bài
giảng của các cha, dưới tác động của Thánh Thần, đã
dần dần thanh tẩy những thói hư tật xấu của vợ cũng
như chồng. Cuộc sống gia đình ngày càng dễ thở hơn
từ đó, khi lấy Chúa làm trung tâm trong mọi hành
động và suy nghĩ của mình. Cả hai đều nhận ra rằng,
là Kitô hữu, chúng tôi cần phải “sống đức tin” chứ
không chỉ “sống tín ngưỡng,” nên sống cho Chúa và
vì Chúa.
“Non sông khó dời, bản tính khó đổi.” Các cụ ta thật
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thâm thúy: bản tính con người khó dời đổi làm sao!
Từ kinh nghiệm của bản thân, câu nói này đối với tôi
không hoàn toàn đúng. Mỗi con người là một tạo vật
của Chúa Cha. Ngài luôn luôn mong muốn tạo vật của
Ngài hoàn hảo. Vì vậy mà Ngài đã trao ban Con Một
Ngài để cứu chuộc tội lỗi ta và Thần Khí Ngài đến để
hướng dẫn, dạy dỗ ta. Điều khó khăn nhất là liệu ta có

“Chúa ơi! Xin hãy nhận chìm chúng con, những
đứa con tôi lỗi, vào đại dương của Lòng Thương Xót
Chúa để chúng con có thể vững vàng bước theo con
đường của Chúa.”
mở lòng để đón nhận Ngài không? Cảm tạ Chúa vì đã
trợ giúp và thêm sức mạnh cho vợ chồng tôi để có thể
vượt qua những thử thách, chiến thắng cuộc chiến với
chính bản thân mình trong suốt quãng đường quay về
với Chúa. Ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa, một
tình yêu không gì có thể so sánh được. Ngài đã sẵn
sàng tha thứ và giải thoát chúng tôi, những đứa con
sau nhiều năm đã bị giam cầm trong bóng tối.
“Chúa ơi! Xin hãy nhận chìm chúng con, những đứa
con tôi lỗi, vào đại dương của Lòng Thương Xót Chúa
để chúng con có thể vững vàng bước theo con đường
của Chúa.” Đó là lời nguyện xin tha thiết nhất của
chúng tôi từ khi được Chúa chữa lành bệnh mù lòa
tâm linh của mình.
Xin cám ơn Qúy cha, Quý anh chị em, những viên
men đã làm dậy một khối bột chai đá; tất cả đã là
chứng nhân đem lời Chúa đến cho gia đình tôi bằng
nhiều hình thức khác nhau.
Nguyện xin hoa quả của Thần Khí Chúa, bác ái, hoan
lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín,
hiền hòa, tiết độ (Galata 5,22-23) luôn ở cùng tất cả
các anh chị em.♦

Suối Nguồn Thương Xót

Sức Mạnh Lời Chúa
Teresa Vũ Lệ Dung

C

àng về cuối năm Phụng vụ, cũng gần như song
hành với năm Dương lịch, Giáo hội chọn và kêu
mời tín hữu suy tư về các vấn đề nghiêm túc trong đời
người: hôn nhân gia đình, chức quyền, tiền bạc, đâu là
hạnh phúc thật của đời Kitô hữu ( Tám mối phúc thật).
Bao nhiêu năm tháng trôi qua, mùa nối tiếp mùa, tôi
chẳng để ý lắm đến diễn tiến trong năm Phụng vụ.
Năm nay, nhờ đi dạy Giáo lý, nhờ giúp các em về Đời
Sống Bí Tích theo chương trình của lớp 5, và nhất là
được thảnh thơi, có nhiều thì giờ hơn, tôi mới có dịp
đọc và suy gẫm Lời Chúa cách nghiêm chỉnh hơn. Tôi
đã thực sự ngây ngất khi chiêm ngắm bài phúc âm kể
Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên. Chúa nhìn thấy
Gioan và Giacôbê. Chúa gọi hai ông. Họ bỏ thuyền
đánh cá, bỏ nghề chài lưới, bỏ cả cha già…lên đường
theo Chúa. Bỏ tất cả đời sống êm đềm, nghề nghiệp
mình đã gắn bó, đâu có dễ! Lời của Chúa hẳn là Lời
quyền năng. Các môn đệ không nhìn thấy một tương
lai bảo đảm nào khi theo Thầy Giêsu.

Lời Chúa! Tôi nhớ đến điều đã đọc: Tiếp xúc với Lời
Chúa là tiếp xúc với chính Chúa.

V

à tôi ao ước được truyền dạy cho các em học sinh
bé nhỏ thân yêu của tôi cái kinh nghiệm này. Tôi
muốn cho các em tiếp xúc với chính Lời Chúa. Tôi
muốn dạy cho các em các câu Thánh vịnh được phổ
thành các bài hát dễ thuộc, dễ hát, dễ nhớ. Các em có
thể quên câu Lời Chúa từ Kinh Thánh, nhưng những
khúc hát thuộc lòng từ thuở ấu thơ sẽ mãi mãi trong
ký ức các em. Quyền năng và tình yêu của Chúa sẽ
làm chúng vang lên trong lòng các em, an ủi, nâng đỡ,
khích lệ các học sinh bé nhỏ của tôi sau này, khi trên
đường đời có những gập ghềnh, đau thương. Này nhé,
cô sẽ dạy cho các em câu Thánh vịnh tuyệt đẹp này:
“ The Lord is my shepherd. There is nothing I shall
want.”

V

à chúng ta sẽ hát: “ Chúa khoan nhân là mục tử
tôi.”♦

P

hải thú nhận rằng mỗi chiều chúa nhật, khi phải lái
xe thật xa đến nhà thờ để dạy có mỗi một giờ giáo
lý cho các em, tôi cũng phải phấn đấu với chính mình.
Thử thách ngay trong chính lòng tôi. Tôi có đang làm
một việc vô ích? “Không mợ chợ vẫn đông” kia mà?
Các em học sinh có thâu nhận chút nào đức tin công
giáo mà các thầy cô đang cố gắng truyền dạy? Vâng,
cũng như các môn đệ xưa kia, tôi không nhìn thấy một
tương lai sáng sủa nào.Tôi không được nhìn thấy Thầy
như các môn đệ xưa, nhưng Lời Chúa muôn đời vẫn là
Lời quyền năng, hướng dẫn và ban sức mạnh cho tôi.
Tôi bám lấy Lời Ngài: “hãy theo Ta,” “Ơn Ta đủ cho
con”….Những lúc gặp lao đao, tự trong sâu thẳm cõi
lòng, tôi thấy vang vọng những khúc hát phổ từ các
Thánh vịnh, như “ Chúa dẫn con qua khắp nẻo đường.
Về đồng cỏ non xanh, lên bầu trời xanh mơ…” Tuyệt
đẹp Lời Chúa! Vô cùng ủi an, làm phấn chấn tâm hồn,
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Hội Nhóm Là Gì?
Antôn Trần Văn Hộ

B

ài viết này diễn giải một đề tài đã được trình bày
trong một buổi Ultreya, nay chúng tôi xin được
viết lại nhằm trình bày một cách chi tiết hơn về đề tài
Hội Nhóm, bởi vì Hội Nhóm xem ra vấn đề không bao
giờ trở nên lỗi thời hoặc quá cũ đối với sinh hoạt của
Phong Trào Cursillo.

- trong các sinh hoạt văn hoá xã hội,
- sinh hoạt giải trí.
Vì thế, thưa quý anh chị, việc chia sẻ những cảm
nghiệm vui buồn, ưu tư trong cuộc sống đời và cuộc
sống đạo đóng một vai trò quan trọng trong sinh hoạt
Hội Nhóm Cursillo.
Xứ Palestine là quê hương của Chúa Kitô có hai biển
hồ: biển Hồ Galilê và Biển Chết.
Biển Galilê là Biển Hồ rộng lớn, nước trong xanh, đầy
cá, nước có thể uống được. Xung quanh hồ là những
vườn cây cỏ xanh tươi, trù phú. Xưa kia, Chúa Kitô đã
gặp gỡ các môn đệ ở đây và Ngài đã thường xuyên đi
qua hồ Galilê này. Nhiều biến cố ghi lại trong các sách
Tân ước diễn ra ở Biển hồ này.

Hội Nhóm Là Gì?
Trước hết chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem hội nhóm
là gì? Hội nhóm theo ý nghĩa của phong trào là một
nhóm bạn hữu công giáo qui tụ lại, để tạo tình thân
hữu và tương trợ lẩn nhau về tinh thần và vật chất.
Nhóm nhỏ này nhằm mang mục đích làm cho tình bạn
mỗi ngày thăng tiến trong Ơn nghĩa Chúa hay đúng
hơn trong đời sống ân sủng.
Nội Dung Hội Nhóm:
Hội nhóm được thành lập ra để chúng ta những người
cursillistas, có cùng một chí hướng gặp nhau để cùng
chia sẻ những vui buồn, ưu tư của cuộc đời cũng như
đời sống đạo.
Người Kitô hữu đích thực luôn luôn thấy Chúa trong
mọi khía cạnh của sinh hoạt hằng ngày của chính
mình:
- như trong gia đình, sở làm,
- hay khi giao tiếp với tha nhân
38 – Đặc San Phong Trào Cursillo – Sacramento 2016

Biển hồ thứ hai là Biển Chết. Đúng như tên gọi của
nó, trong Biển Chết cũng như những vùng đất xung
quanh không có một dấu hiệu nào của sự sống. Nước
mặn chát, đến nỗi cá cũng không sống nổi.
Biển Hồ Galilê và Biển Chết đều nhận được một
nguồn nước từ sông Jordan. Chỉ có một điều khác biệt
là Biển Hồ Galilê nhận nước từ sông Jordan rồi tuôn
tràn sang các hồ nhỏ và sông rạch khác. Trong khi đó
Biển Chết cũng nhận được từ song Jordan rồi ứ đọng
lại đó.
Nước biển hồ Galilê không phải là nước tù đọng, nó
luôn lưu chảy. Vì nhận lãnh để chia sẻ nên biển hồ
Galilê luôn luôn có nước trong lành và mang lại sức
sống. Ngược lại, Biển Chết là một hồ tù đọng, chỉ biết
nhận và giữ riêng cho mình nên nước của nó mặn chát.
Qua hình ảnh đan cử này, ta nhận ra một điều rất quan
trọng của việc Hội Nhóm là việc chia sẻ. Như thế, hẳn
quý anh chị sẽ suy nghĩ và hỏi rằng chúng ta chia sẻ
những gì và chia sẻ như thế nào trong công việc Hội
Nhóm?

Suối Nguồn Thương Xót
Trước hết, có một số nguyên tắc chia sẻ cá nhân cần
Chúa và với tha nhân.
được chú ý để nó mang nhiều ý nghĩa và lợi ích cho
Xin chia sẻ cùng qúy anh chị một kinh nghiệm bản
nhóm và mọi thành viên của nhóm.
thân. Vào mùa hè qua, tôi có dịp về thăm gia đình bên
Chúng ta không thể nào biến chia sẻ cá nhân thành
Dallas, Texas, trong lòng cảm thấy vui sướng được trở
một bài chú giải Thánh Kinh, hay triết lý sống nhằm
về thăm gia đình sau bao năm xa cách. Tôi và gia đình
mục đích trình bày khả năng lý luận, kiến thức của
tham quan hết nơi nầy đến nơi khác. Một tuần lễ trôi
bản thân. Cũng vậy, khi chia sẻ chúng ta không nói lan qua, vào buổi chiều nọ, ngồi phía sau nhà nhìn ra bờ
man, không bàn luận, không chia sẻ về người khác.
hồ, tôi giật mình thầm nghĩ: tại sao mình không tham
Chia sẻ ở đây là chia sẻ trung thực từ kinh nghiệm cá
dự Thánh Lễ buổi sáng trong thời gian nghỉ ngơi này?
nhân rất thật của chính mình.
Tôi mới thấy rằng suốt một tuần lễ trôi qua, tôi vui
Nói tóm lại, chúng ta có thể xem rằng chia sẻ là món
quá nên quên Chúa trong hằng ngày rồi. Tôi thường
quà quý báu mà chúng ta trao đến những người anh
có thói quen thường xét mình vào mỗi tối. Vào một tối
chị em trong nhóm.
ngồi xét mình, tôi nhận thấy từ trước đến giờ đi đọc
kinh xem lễ chỉ là thói quen hằng ngày chứ không thật
Vậy khi chia sẻ không phải là một sự kiện tự phát,
sự vì lòng yêu mến Chúa.
ngẫu hứng mà phải có sự chuẩn bị ngay trước khi
chúng ta đến với anh chị em trong nhóm. Chúng ta sửa Qua sự kiện này, tôi nhận thấy mình phải thay đổi.
soạn và đem đến với một món quà để trao tặng cho
Nhờ ý thức này về nhu cầu thay đổi, tôi có cái nhìn
anh chị em, chúng ta không đến với tay không.
khác và bỏ đi cái thói quen xấu hằng ngày. Tôi và vợ
quyết tâm đi lễ mỗi buổi sáng với một tâm hồn mới, và
Nội Dung chia sẻ trong Hội Nhóm, phải có ba lãnh
tự hứa với bản thân sẽ không thờ phượng Thiên Chúa
vực trọng tâm mà chúng ta phải lưu ý: Sùng Đạo, Học
như một cái máy nhưng phải thờ phượng Ngài với một
Đạo, và Hành Đạo.
tâm tình yêu thương thật sự phát xuất từ trái tim.
Trong sinh hoạt hội nhóm, chúng ta không chia sẻ
Chia Sẻ về Học Đạo
ngoài ba lãnh vực trên. Trong việc chia sẻ, chúng ta có
thể đi sâu vào một trong ba nội dung của một buổi Hội Học đạo hay nói một cách khác là chúng ta đã làm gì
Nhóm:
để biết rõ hơn món quà của Thiên Chúa đã trao tặng
cho ta? Chúng ta làm gì để sự hiểu biết của chúng ta
Chia Sẻ về Sùng Đạo
về giáo lý cũng như giáo huấn của giáo hội mỗi ngày
một tăng trưởng? Và điều đó có giúp gì cho tôi trong
Chia sẻ về Sùng Đạo là chia sẻ tình yêu của chúng ta
cuộc sống đạo không? Xin đưa ra một vài gợi ý chia sẻ
đối với Thiên Chúa, nói cho anh chị em nghe chúng ta
học đạo như sau: nhờ đọc Kinh Thánh, sách báo đạo
kết hợp với Thiên Chúa ra sao? Chúng ta có giây phút
đức hay suy gẫm các biến cố hằng ngày, tôi phải gần
nào gần gũi gặp gỡ rất đặc biệt, chúng ta nghe được
Chúa như thế nào?
những gì từ Chúa? Chúng ta nói gì với Chúa? Tôi đã
nhận ra Ngài trong cuộc sống ra sao: qua những nguời
Chia Sẻ về Hành Đạo
chung quanh, qua các biến cố. Sống với Thánh ý Chúa
như thế nào? Tôi chán chường hay vui tươi trong các
Thành quả tông đồ nào Chúa đã muốn thực hiện trong
biến cố trong tuần trong tháng? Chúng ta đã làm gì để
Giáo Hội của Ngài qua anh chị em trong tuần này?
nuôi dưỡng đời sống nội tâm của chúng ta trong tháng
Trong gia đình, nơi sở làm, các môi trường rất riêng
qua?
biệt của mỗi một chúng ta?
Chắc chắn đây không phải là đem ra một bản báo cáo
để mọi người kiểm tra lẫn nhau, nhưng chúng ta hân
hoan chia sẻ với nhau về tình yêu của ta với Thiên

Phong Trào chúng ta đề ra ba bước thực hiện để chúng
ta có thể dùng đến khi thực hiện công tác tông đồ đó là
“Kết Bạn, Là Bạn, và Đưa bạn về với Đức Kitô.”
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Vậy khi chia sẻ với nhau trong nhóm về công tác tông
đồ, chia sẻ ấy không nhất thiết phải là thành quả cuối
cùng trong việc đưa được một người đến với Đức
Kitô, nhưng có thể chỉ là một bước thành công nhỏ khi
thực hiện bước đầu tiên trong ba bước của phong trào
là “Kết Bạn.” Nói cách khác hơn là chúng ta có thể
chia sẻ với nhau bước sơ giao, chỉ mới vừa tiếp xúc
được một người mà qua một môi trường nào đó chúng
ta vừa có cơ hội gặp gỡ.
Chúng ta cũng có thể chia sẻ cho nhau nghe những
thất bại, thiếu sót mà chúng ta gặp trong thời gian qua.
Trong gia đình, nơi sở làm, hay những môi trường của
mỗi một chúng ta:
- Khi làm công tác tông đồ, ở môi trường hay
trong việc dạy dỗ con trong gia đình, không hẳn chúng
ta luôn thành công, mà có thể nhiều lần chúng ta bị
thất bại.
- Sự thất bại này có thể do lỗi của ta thiếu
cầu nguyện, thiếu nỗ lực, hoặc thiếu kinh nghiệm do
đó chúng ta cần nghiêm chỉnh xét mình để xin Chúa
Thánh Thần soi sáng cho chúng ta nhận ra khuyết
điểm mà phục vụ tốt hơn. Hoặc cần, chúng ta tìm
hiểu học hỏi kinh nghiệm nơi những thành viên trong
nhóm.
- Tuy thế, có khi sự thất bại xảy đến lại không
do lỗi của chúng ta gây ra. Lúc này chúng ta hãy tạ
ơn Chúa đã cho ta một cơ hội nhận ra thánh ý của
Ngài. Bởi vì có thể ý Chúa là “Một người gieo, và một
người khác thu hoạch.”
- Có thể Chúa muốn dạy ta phải trông cậy vào
Thiên Chúa nhiều hơn, hoặc có thể Chúa muốn sửa
đổi một tật xấu trong ta như là lòng tự cao tự đại.
Nói tóm lại, khi ta trao phó việc tông đồ của ta cho
Chúa, thất bại hay thành công không phải là điều quan
trọng. Điều quan trọng là: chúng ta luôn luôn khám
phá ra Thiên Chúa hiện diện trong mỗi người chúng
ta; là môn đệ Ngài, chúng ta phải luôn mang tình yêu
Chúa đã ban cho mỗi chúng ta, để san sẻ cho mỗi
người chung quanh. Mà điều đó trước tiên xảy ra trong
sinh hoạt Hội Nhóm. ♦
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Cảm Nhận
Những câu chuyện ngắn nhưng vô cùng ý nghĩa giúp
con người thấu hiểu được nhiều điều.

*

Gương Tha Thứ Của Nelson Mandela

Nelson Mandela từng bị giam giữ và xúc phạm trong
suốt 27 năm. Đến khi ông trở thành Tổng thống Nam
Phi, ông đã mời 3 người cai ngục từng canh giữ ông
trong thời gian chốn lao tù đến gặp mặt. Khi Mandela
đứng dậy cung kính chào 3 vị này thì mọi người có
mặt và trên toàn thế giới đều phải tĩnh lặng.
Ông nói: “Khi tôi bước ra khỏi phòng giam của mình,
đi qua cánh cổng nhà tù để được tự do, tôi đã hiểu rõ
ràng rằng, nếu không thể để nỗi đau của riêng mình và
oán giận ở lại đằng sau, thì tôi vẫn là còn ở trong tù”.

Cảm nhận:
Tha thứ cho người khác, nhưng thực ra là giải thoát
chính mình.

* Trồng Gì Cho An Toàn
Có một người hỏi vị nông phu: “Trồng loại lúa mì
nhé?” Nông phu đáp: “Mỗi ngày đều phải chăm sóc
nó thật tốt! Không, tôi sợ rằng trời sẽ không mưa.”
Người kia lại hỏi: “Vậy ông trồng bông không?” Nông
phu nói: “Không, tôi lo lắng sâu sẽ ăn bông.” Người
kia hỏi tiếp: “Vậy ông sẽ trồng loại cây gì?” Nông phu
nói rằng: “Cây gì cũng không được, tôi muốn đảm bảo
chắc chắn an toàn.”

Cảm nhận:
Mọi điều đều không muốn nỗ lực, đều không muốn
mạo hiểm, luôn sợ rủi ro, những người vô tích sự như
vậy đương nhiên sẽ không làm nên việc gì. ♦
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chúng tôi vừa có được tin vui là có thai cháu đầu lòng
sau sáu năm lập gia đình. Chưa bao giờ tôi chiêm
ngưỡng Đức Mẹ thật đẹp và dưới ánh sáng lung linh.
Đến với linh địa này, dành vài phút bên chân Mẹ, tôi
có một cảm giác an bình, không muộn phiền lo lắng.
Bức tượng Mẹ Hoà Bình do Charles C. Parks, một
điêu khắc gia nổi tiếng thực hiện. Tượng cao 32 feet
làm bằng thép không rỉ. Rồi thời gian trôi qua, thật sự
tôi đã quên và không nghĩ là mình sẽ trở lại nơi đây
mặc dầu vẫn thường có dịp đến vùng San Jose này.

Tình Yêu Mẹ Maria

Qua Chuỗi
Mân Côi

Maria Huỳnh Linh - Khóa 2

Q

ua Mẹ Maria, tôi đã đến gần với Chúa hơn. Đức
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phalô II nói: “Kinh
Mân Côi là lời cầu nguyện mà tôi thích nhất, đó là lời
kinh tuyệt vời. Tuyệt vời trong sự đơn giản và sâu sắc.
Với lời kinh này chúng ta lặp lại nhiều lần những lời
mà Đức Trinh nữ đã nghe Tổng lãnh Thiên Thần và
người chị họ Elizabeth nói với Mẹ.” Ngài cũng đặc
biệt mời gọi và khẳng định với chúng ta: “Các con
hãy siêng năng lần hạt Mân côi, vì càng sống các mầu
nhiệm cuộc đời Chúa Kitô, cùng với Mẹ Maria, càng
làm cho chúng ta gần Đức Kitô hơn.” Đó là phương
tiện tuyệt vời đem chúng ta đến gần Chúa. Xin ghi lại
nơi đây tâm tình của một người con yêu kính và biết
ơn Mẹ.
Khi nói về vinh quang của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa,
Thánh Bernadette, thiếu nữ có diễm phúc được Mẹ
hiện ra nói: “Không có gì làm cho tôi say sưa và lo
sợ hơn là phải nói về vinh quang của Đức Trinh Nữ
Maria. Vì tất cả những gì người ta nói về vinh quang
khôn tả của Mẹ Maria… Không có điều nào cho người
nghe được thỏa mãn hoàn toàn và làm cho lòng mong
đợi của họ được toại nguyện. Đúng thế, nói về Mẹ
Maria không bao giờ đủ, không bao giờ hết… về mọi
phương diện.”
Vào tháng 12 năm 2007, vợ chồng tôi đã được một số
bạn rủ nhau đi San Jose mừng lễ Giáng Sinh. Chúng
tôi quyết định ra đi không chuẩn bị trước là mình sẽ
làm gì, đi đâu và ngủ nghỉ ở đâu sau một cuộc điện
thoại ngắn ngủi. Thế là đêm Giáng Sinh đó chúng tôi
đã cùng nhau đến kính viếng nhà thờ Đức Mẹ Hòa
Bình (Our Lady of Peace) ở thành phố Santa Clara.
Đêm đó tôi vô cùng xúc động khi viếng Chúa rồi đến
bên tượng Đức Mẹ cầu nguyện. Trước đó vợ chồng

Tượng Đức Mẹ Hòa Bình, thành phố Santa Clara.
Mãi đến tháng Tư năm 2015, trước khi tham dự đại lễ
Lòng Thương Xót Chúa tại San Jose, tôi lại có dịp đến
viếng Mẹ và tạ ơn Ngài tại nhà thờ Đức Mẹ Hòa Bình,
lần này chỉ có tôi và cô con gái tám tuổi. Hai mẹ con
đã dành nhiều thời giờ trước nhan thánh Mẹ cầu xin
bình an cho gia đình và phó thác gia đình trong tình
yêu của Chúa và Mẹ nhân lành.
Rồi sau đó vào tháng Năm tôi đã xin tham dự Khóa Ba
Ngày tại đồi Colfax. Tôi đã dâng lên Mẹ nhiều tràng
chuỗi Mân Côi suốt những ngày trong khóa học. Tôi
chỉ biết khẩn cầu Mẹ chuyển lời cầu của tôi đến với
Chúa, đó là những ước nguyện tôi ấp ủ trong lòng. Và
kế tiếp là sự kiện giáo xứ Các Thánh Tử Đạo VN tại
Sacramento hoàn tất việc đặt tượng Mẹ La Vang lên
linh đài. Hôm đó cùng với hàng trăm giáo dân chung
lời hoan ca, kinh nguyện để ca ngợi Mẹ. Sau đó tôi đã
dành hai tiếng đồng hồ im lặng trong thánh đường để
chầu Thánh Thể. Trong những biến cố trong đời, tôi
luôn nhớ đến Me Maria, và tràng chuỗi Mân Côi là
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phương thức giúp tôi ở gần bên Mẹ để suy niệm mầu
nhiệm cứu chuộc. Mỗi khi lần chuỗi mân côi, tôi cảm
thấy sự an bình vô tả trong tâm hồn, không thể nào nói
lên được.
Vào ngày 25 tháng Tám, tôi cùng một số anh chị em
đã đến viếng Đức Mẹ Fatima tại Thorton, một vùng
quê hẻo lánh nằm giữa hai thành phố Sacramento và
Stockton. Nơi đó có một ngôi thánh đường nhỏ, đơn
sơ. Giáo dân vùng Bắc California thường tổ chức
những cuộc hành hương kính viếng Mẹ. Tôi tiến vào
bên trong kính viếng Chúa và sau đó đến bục kính
Đức Mẹ sốt sắng lần chuỗi Mân Côi. “Mẹ ơi, xin cho
con thấy ‘dấu chỉ’ và ơn chữa lành.” Ở nơi đây tôi đã
bắt gặp hình ảnh của Đức Mẹ mà tôi đã thấy trong
một giấc mơ cách hai tháng trước đó. Tôi đã đi hành
hương nhiều nơi để kính viếng Mẹ ở Việt Nam, nhưng
chưa lần nào tôi trông thấy tượng Đức Mẹ Fatima với
ba trẻ mục đồng. Riêng nơi này, tôi bắt gặp ba trẻ mục
đồng dưới chân Đức Mẹ. Tôi tiếp tục lần chuỗi kính
Mẹ, đến chuỗi thứ tư, bỗng từ phía sau cánh tay phải
của tôi run lên và giật mạnh. Tôi cảm thấy luồng gió
thật lạnh, tôi đã khóc và người tôi run lên, một cảm
giác lạ chưa một lần trải nghiệm. Và liên tiếp sau hai
tuần lễ tôi cảm thấy mệt mỏi và yếu đi. Nhưng rồi tôi
cảm nhận được rằng qua sự chuyển cầu của Mẹ, Chúa
đã cho tôi được ơn chữa lành: chứng đau nhức ở bả
vai bên phải của tôi từ lúc còn nhỏ. Lúc còn ở bên mẹ
tôi, tôi hay nhờ mẹ “cạo gió” ở bả vai. Tôi cũng đã đi
chụp quang tuyến X ở Việt Nam và bên Mỹ này nhưng
chẳng ai tìm ra căn bệnh. Vào những mùa Đông lạnh
lẽo, hoặc những lúc trái gió, trở trời, chứng bệnh kinh
niên này làm cho tôi đau buốt. Đã từ lâu mỗi lần tôi bế
con gái hay nhấc một vật gì nặng thì đều cảm thấy đau
ở các khớp xương; hay những lúc cần phải dùng bàn
phím computer trong sở tôi cũng cảm thấy đau và tay
bị sưng lên. Nhưng bây giờ, tôi không còn cảm thấy
đau như thế nữa. Và tôi có khể khiêng những vật nặng
từ hơn hai tháng nay.
Viết những giòng này, tôi xin dâng lên Mẹ tâm tình tri
ân của người con thảo. Mẹ Maria là nguồn cậy trông,
xin Mẹ cầu cho chúng con là những kẻ bệnh tật phần
hồn cũng như phần xác. Mẹ đã thương gia đình chúng
con, cho con khỏi bệnh phần xác, xin Mẹ cũng hãy giữ
gìn con phần hồn luôn mãi. ♦
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Dấu Thánh
Đèn Dầu
Dấu Thánh kia ba dạy bé viết
Biết bao lần bé vẽ không ngay.
Tay mẹ cầm nâng lên trước trán
Ráng vâng lời lấy dấu cho xong.
Mong lớn khôn siêng làm dấu Thánh
Anh nhủ rằng em phải thuộc ngay.
Bấy nhiêu thôi giúp em vui bước
Bước theo Thầy Chí Thánh, em ơi!
Bởi Thầy dạy dấu từ tâm khảm
Chạm tim hồng đánh động lòng tin.
In dấu Thánh theo trọn một đời
Bởi Ấn Thiên huyền nhiệm khó ngờ.
Mơ có ngày ghi lòng tạc dạ
Ta trơ trơ bỏ qua hằng ngày
Hay! tối qua ta rưng khóc đấy
Thấy thằng khờ lấy dấu trong đêm.♦
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Giấc Mơ Và Bức Tranh Của Chúa
Mariann Nguyễn

N

gày Chủ nhật tôi thường đi lễ mười hai giờ trưa
với các em thiếu nhi và cũng để thu thập tài liệu
từ bài giảng của các cha và thầy sáu làm thành câu hỏi
cho các bài tập nhỏ hằng tuần của lớp giáo lý tôi đang
giúp.

chương trình cứu chuộc. Máng cỏ đơn sơ chứa đựng
Con Chúa giáng trần; cây thập tự đã mang thân Con
Chúa chịu chết vì gánh tội trần gian; và những con
thuyền đánh cá đưa người tị nạn đến bến tự do góp
phần vào việc chài người về với Thiên Chúa.

Chủ nhật thứ hai Mùa Vọng, cha Khôi yêu cầu ba em
tình nguyện làm ba cây thông với những ước mơ. Em
nhỏ nhất làm cây thông nhỏ với niềm mơ ước được trở
nên những chiếc hộp xinh đẹp chứa đựng nữ trang quí
giá. Em lớn hơn làm cây thông cao lớn hơn thì mơ ước
được đóng thành những chiếc du thuyền sang trọng
lộng lẫy đưa người du lịch khắp năm châu bốn bể. Em
lớn nhất làm cây thông cao nhất có niềm mơ ước được
mọc cao vút trên đỉnh núi để được mọi người trông
thấy và chiêm ngưỡng.

Vào một dip khác, tôi lại nghe Cha nói là đời sống của
mỗi người được Chúa tiền định như một mảnh ghép
nhỏ trong một bức tranh ghép huyền diệu Chúa thiết
kế cho nhân loại. Có những mảnh mang màu sáng rực
rỡ của những bông hoa sặc sỡ trên cánh đồng và có
những mảnh mang màu tối sầm của hang động. Dù
màu sáng hay tối, nhà hoạ sĩ đã kết hợp các màu sắc
một cách hài hoà để vẽ thành bức tranh tuyệt diệu ấy.
Đối với người hoạ sĩ, màu nào cũng cần thiết. Mảnh
ghép dù nhỏ đến đâu, màu sáng hay tối, cũng rất quan
trọng trong bức tranh ghép lớn. Đối với Chúa, mỗi
con nguời đều được Chúa nâng niu và đặt vào nơi
thích hợp nhất. Chúa đã sắp đặt đời sống cho chúng ta,
chúng ta phải biết chấp nhận vâng theo Thánh Ý Ngài.

Sau một thời gian vun trồng, các cây thông nay đã
trưởng thành. Tuy nhiên, ước mơ của các cây thông
không trở nên hiện thực. Cây thông nhỏ bé nhất đã trở
thành một máng cỏ mộc mạc đơn sơ được đặt ở một
nơi hẻo lành xa xôi và chỉ được các bò chiên làm bạn.
Cây thông lớn hơn, thay vì trở thành con thuyền vượt
sóng đưa người du lịch đó đây, lại trở thành những con
thuyền đánh cá thô sơ được sử dụng đưa người vượt
biên đến bờ bến tự do. Còn cây thông lớn nhất tuy
vẫn được nhìn thấy trên núi cao, nhưng không vì vẻ
đẹp của nó. Cây thông được làm thành một thâp tự giá
dùng để treo cao tử tội cho mọi người nhìn thấy.
Bài giảng xúc tích của Cha đã dẫn đưa các em từ
những động tác đơn sơ: như đưa hai tay lên cao làm
thành hình cây thông, con thuyền, và cây thâp tự;
đến ý chính là “Chúa có chương trình cho mỗi người
chúng ta.” Các cây thông đã nhận ra chương trình
Chúa dành cho chúng và chúng chấp nhận. Chúng
biết chúng đã trở nên những dụng cụ thiết yếu trong

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe giảng về việc
Chúa tiền định cho con người. Nhưng sau khi nghe
Cha Khôi giảng (có lẽ giọng nói của Cha có sức thuyết
phục hơn các cha khác chăng?) những cảm xúc dâng
lên mãnh liệt trong tâm trí tôi. Biết bao lần tôi thầm
than vãn sao ước mơ của tôi không thành tựu nhưng
tôi không nhận ra Chúa đã ban cho tôi biết bao ơn
lành. Đã nhiều lần tôi thất vọng vì thua kém người
khác về vật chất lại không ý thức rằng Chúa đã ban
cho tôi một đời sống bình an. Tôi năng động sinh hoạt
đoàn thể nhưng tôi có đặt Chúa làm trung tâm các sinh
hoạt ấy, hay chỉ vì muốn thấy mình bận rộn? Tôi thấy
tôi thiếu sót trong việc ngợi khen và cảm tạ Chúa.
Tôi tin Chúa đã đặt mảnh ghép nhỏ mang tên tôi vào
một chỗ thích hợp nhất trong bức tranh ghép huyền
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diệu của Chúa. Đời sống tôi có thành công lớn lao hay
thất bại ê chề thì trong mắt Chúa tôi luôn được Ngài
yêu thương chăm sóc. Tôi cần phải ca hát để ngợi
khen danh Ngài. Tôi cần ý thức trong các sinh hoạt
của tôi là làm cho “danh Cha cả sáng.” Tôi sẽ luôn tạ
ơn Chúa về những nén bạc nhỏ Chúa ban cho tôi, và
dùng nó để sinh lợi tinh thần, giúp ích cho cộng đoàn.
Tôi chấp nhận những khó khăn và thay đổi trong đời
sống hằng ngày, và cảm tạ Chúa đã ban cho tôi sức

mạnh tinh thần vượt qua những khó khăn ấy. Tôi chấp
nhận đời sống xa rời hẳn những ước mơ ngày xưa.
Vì tôi tin rằng: “Chúa đã có chương trình cho tôi.”

K

hi tôi hỏi các em học sinh lớp giáo lý của tôi có
hiểu được ý chính bài giảng của Cha Khôi ngày
Chủ nhật ấy không, thì các em của tôi cũng đã trả lời
như thế!♦

LỖ ĐINH, VẾT ĐÒNG
Hương Nam
“Hãy xỏ ngón tay con vào đây
Và hãy xem tay Thầy
Hãy đưa bàn tay con ra đây
Thọc vào vết đòng này…”
Chúa ơi hôm nay vẫn còn đầy
Lỗ đinh, vết đòng, máu và nước
Trên bước hành trình con xuôi ngược
Người còn đóng đinh, còn đâm thủng cạnh sườn nhau
Vẫn còn đây bao oan nghiệt, cơ cầu
Vòng gai nhọn cắm vào đầu sâu hoắm
Tiếng roi đòn, giọt máu rơi hồng thắm
Nơi những mảnh đời cùng thấp bi ai
Vẫn còn đây, chiếc đinh nhọn thật dài
Cứng ngơ ngắt đóng chân tay thật ngặt
Vẫn còn đây những lưỡi đòng thật sắc
Xé nương long rách toạc cả thân người
Có thể nào con hờ hững Chúa ơi
Nhìn mà không thấy, nỗi đau đời vụn vỡ
Thấy mà ngại ngùng, tim mình không dám mở
Một chút chạnh lòng, một bày tỏ cảm thông
Xin lòng xót thương nhen nhóm lửa hồng
Cho cháy lên mối tình nồng rực rỡ
Để lòng con biết thương người đau khổ
Mở bàn tay, cùng nhịp mở buồng tim♦
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Dung Nhan Chúa Kitô
(Chia sẻ trong dịp Ultreya ngày 14.08.2015)
Phêrô Bùi Thanh Hùng - Khóa 1

Đ

ại thi hào Nguyễn Du bắt đầu truyện Kiều bằng
những câu thơ nói lên đau khổ của cuộc đời, mà
ai trong chúng ta cũng có thể phần nào cảm nghiệm
được.
“Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.”
Với con, dung nhan Chúa Giê-su con bắt gặp nhiều
nhất trong cuộc đời mình là một Giê-su sầu khổ chết
treo trên Thập Giá, và cũng chính hình ảnh này đã dạy
cho con biết Chúa Giê-su là người luôn đồng hành
cùng con trong mọi trạng huống của cuộc đời mình.
Quả đúng như vậy, bất kể ngôi thánh đường nào dù
lớn hay nhỏ, dù ở trời đông hay trời tây, khi bước vào
ta sẽ bắt gặp hình ảnh trung tâm là Thập Tự và Đấng

Cứu Chuộc. Trong góc khuất của cuộc đời mình, khi
con cô đơn và thấy cuộc đời mình quá đơn độc, nhìn
lên Thánh Giá, Chúa cũng nói với con rằng, ta đây
cũng lẻ loi một mình, hãy đến mà làm bạn với Ta con
nhé. Nếu con thấy bị người đời khinh khi, nhìn lên
Thập Tự, Chúa cũng nói với con rằng, ta đây cũng bị
khinh khi, chế giễu, hãy đến đây mình cùng an ủi nhau
nhé con. Nếu con thấy đau khổ vì người thân, hay bị
bán đứng bởi những bạn bè, bằng hữu, Chúa cũng nói
với con rằng, ta cũng khổ đau không kém con đâu. Bởi

vì chính ta cũng bị khước từ và bị bán rẻ bởi những
người thân cận ta nhất. Hãy đến cùng Ta mà khóc con
ơi, vì Ta thấu hiểu được giọt nước mắt con rơi. Còn
nếu con thấy cuộc đời mình thiếu thốn, cơ bần, trên
Thập Tự, Ngài cũng nói với con rằng, ta đây hàn vi
từ lúc chào đời nơi hang lừa bé nhỏ đơn sơ và sống
ẩn dật suốt 30 năm trường ở làng quê Nazareth nghèo
nàn. Giờ đây, chết treo mình trên cây Thập Tự không
mảnh áo che thân. Hãy đến cùng Ta, mình cùng sưởi
ấm nhau con hỡi. Vì thế, con luôn tin tưởng phó thác
và thầm cảm tạ Chúa hằng ngày vì con biết rằng Chúa
thấu suốt hết những gì con biết, biết hết những gì con
nghĩ, nghĩ ra trước những gì cần thiết nhất cho đời con
được tốt đẹp trong đôi mắt của Ngài. Và nhất là Chúa
luôn an ủi, nâng đỡ những lúc con vấp ngã, đơn độc
và bi thương nhất của đời mình. Xin cho con biết dành
cho Chúa một vị trí trong tim mình, để Chúa đồng
hành cùng con, con đồng hành cùng Chúa vượt qua
những sóng gió cuộc đời. Những sóng gió ấy đôi khi
đến từ những người thân trong gia đình là người cha,
người mẹ, con cái, hoặc anh chị em ruột thịt với nhau.
Con tự nhủ lòng mình hãy biến nỗi khổ đau của cuộc
đời nếu có, thành cơ hội thông phần với nổi đau thập
tự mà Chúa đã gánh chịu vì tội lỗi nhân gian. Và cũng
chính Ngài và cây Thập Tự ấy sẽ là cứu cánh cho cuộc
đời mình.
Xưa ba mẹ khổ con sầu
Nhìn lên Thánh Giá Chúa sầu đã lâu
Nay đây mẹ đã bỏ sầu
Sầu nay lẻ bóng, lòng sầu xa ba
Nhưng con cố chấp xa Cha
Hoàng hôn một bóng cuộn sà lấy con
Quặn lên Thập Tự mỏi mòn
Chạm lên nét mặt Chúa con thêm sầu
Nhưng tin Chúa phán một câu
Bình minh sẽ đến đuổi sầu thiên thu.
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Một hình ảnh tiếp theo của Ngài Giê-su đó là một Giê- tạo dựng nên con người có nam có nữ để sinh sôi nẩy
su chiến thắng khải hoàn đem ánh sáng đến cho nhân
nở, duy trì sự sống mà thờ phượng Chúa. Thoạt nhìn
loại. Hay nói cách khác, bóng đêm của tội lỗi, của thần có vẻ thế gian đang thắng thế, nhưng tin cậy vào dung
chết gieo rắc khắp nhân gian và ám ảnh cả nhân loại
nhan của Chúa Kitô phục sinh, thì đó là bước chuyển
bị đánh gục trước ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô.
mình để những giá trị chân thực được xác định, vì
Chúa nói “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta sẽ
những gì “của Caesar, trả cho Caesar - của Thiên
không chết bao giờ” (Ga 11, 25-26). Con xác tín rằng
Chúa, trả cho Thiên Chúa” (Mt 22, 21). Cũng giống
Thiên Chúa con đang tôn thờ là Thiên Chúa của sự
như dung nhan Chúa Giê-su sầu khổ chết trên thập tự
sống chứ không phải Thiên Chúa của sự chết.
giá cứu chuộc nhân loại, để rồi sáng tỏ một dung nhan
Chúa Kitô chiến thắng đem loài người về từ bóng đêm
Quả vậy, trong cuộc sống hằng ngày chúng ta bắt gặp
của tội lỗi, của thần chết.
được những hình ảnh rất đời thường như hạt đậu nẩy
mầm, lá vàng rơi rụng…Đối với hạt đậu thì chúng
Bởi thế, bước đi theo Ngài là bước đi theo con đường
phải thối hư, mục nát, sau đó mới đâm chồi vươn lên
hẹp, con đường thập giá với nhiều thử thách, đau
đầy sức sống. Hay mùa đông rét buốt làm trụi đi cành
thương, mất mát….và rất nhiều hy sinh. Nhưng chính
lá, thân cây oằn mình chịu đựng giá rét mùa đông, chờ
theo con đường ấy mới tìm thấy được ánh sáng phục
xuân sang thay màu áo mới xanh tươi và trổ sinh hoa
sinh. Và Chúa đã chọn cách thức ấy để dạy thế nhân,
trái. Tương tự như thế, để thấy được một Chúa Kitô
những người muốn đi tìm sự sống vĩnh cửu- sự sống
phục sinh tay cầm cờ chiến thắng khải hoàn xua tan
ngay từ thuở ban đầu mà Chúa đã tặng ban cho con
bóng đêm tội lỗi bởi sự yếu hèn, nhỏ nhen của con
người. Thật là hay, dạy thì Chúa dạy rồi. Thực hành thì
người, lấy đi nỗi sầu thống khổ của nhân sinh bởi sự
Chúa thực hành rồi. Chết thì Chúa cũng chết rồi. Và
tranh dành quyền lực và loại trừ nhau trong cuộc sống, sống lại thì Chúa nay cũng đã sống lại rồi. Vậy việc
Thiên Chúa phải chịu khổ nhục trên cây Thập giá,
của con là gì, thưa Chúa? thì con lại lý lẽ với Ngài
bị đóng đinh và chết đi như một kẻ thất bại. Nhưng
rằng: vì Ngài là Chúa , còn con là xác phàm, vậy làm
không, thân xác Người gục ngã nhưng trái tim tình
sao con làm được điều Chúa dạy? Chúa trả lời bằng
thương và lòng nhân hậu của Người thì bất tử, “xin
cách hỏi lại con là: con ơi! con đã thực sự bắt đầu
Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng
làm gì ta dạy chưa hay là con đang làm những gì con
làm” (Luke 23, 34). Thật vậy, Thập giá ấy đã một lần
muốn, và con có thật sự để Ta sống trong con chưa?
treo Ngài Giê-su lên, cũng treo lên sự độc ác tồn tại
Nếu chưa thì hãy bắt đầu ngay, Ta sẽ đồng hành cùng
nơi con người bé nhỏ, nhưng chữ tôi quá lớn khiến
con vì ta có nói “ Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho
con người không thể lớn lên trong ơn sủng Chúa được. đến tận thế” (Mt 22, 21).
Để thấy được một Giê-su tay cầm cờ chiến thắng khải
hoàn, thì chính đôi tay ấy phải chịu đinh nhọn đâm
thấu, xuyên qua nhức nhối, đớn đau. Đinh nhọn ấy đã
một lần đóng đinh Ngài Giê-su, cũng đóng dấu sự cố
chấp, cứng lòng của con người luôn muốn thể hiện
sức mạnh quyền lực thế gian, mà bóp chết đi tiếng nói
lương tâm hằng luôn tồn tại nơi trái tim của con người.
Đinh nhọn ngày hôm nay chính là những quyết định
sai lầm của con người, để tạo ra những luật lệ mới,
như luật cho phép phá thai. Đặc biệt, mới đây là luật
chấp nhận hôn nhân đồng tính, hòng đáp ứng nhu cầu
của một số không nhiều những người đang thách đố
với luật tự nhiên tốt đẹp, mà ngay từ đầu Thiên Chúa
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hiết nghĩ cũng nên hiểu rằng Chúa không ở lại
trong uy quyền hay quyền lực. Chúa cũng không
ở lại trong sự thành công rực rỡ mang tính chất phô
trương biểu diễn. Nhưng Chúa ở lại trong âm thầm bé
nhỏ đơn sơ qua những người cô thế, sầu khổ. Chúa
cũng ở lại nơi đôi bàn tay kín đáo biết mở ra để nắm
lấy một bàn tay khác. Chúa cũng ở lại nơi những nụ
cười cảm mến và cái bắt tay bình an trao nhau. Nói
cách khác, “nơi nào tình thương được thể hiện, hận thù
xua đi, thì nơi đó đang vẽ lên dung mạo chúa Kitô.”♦
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Cảm nghiệm Khóa Cursillo
Gioan Trần Hiếu
Vào tháng Sáu năm 1992, một ông bạn lớn tuổi giới
thiệu tôi tham dự Khóa Ba Ngày tại Camp St. Francis
do Phong Trào Cursillo Việt Nam San Jose tổ chức.
Ông chẳng nói gì nhiều, “Chú đi đi, khóa học hợp với
chú đó!”
Thế rồi gần đến ngày khai khóa, tôi nói với bác, “Bận
rồi bác ơi, chắc để khi khác!” Dường như ông chẳng
có phản ứng gì, nhưng vài người khác trong PT nói
với tôi, “Nghe nói anh đi dự khóa Cursillo?” Ủa, té ra
mình đi dự tĩnh tâm mà có người lưu ý vậy à? Vậy là
tôi cố sắp xếp lên đường.
Trong khóa học, tôi nghiêm túc tham dự nhưng đến
ngày thứ ba của khóa, thấy cũng chẳng có chuyển
biến gì. Với các diễn tiến việc tổ chức có vẻ công phu,
tôi tò mò tự hỏi, “Để coi họ có còn cái gì nữa đây?”
Nhưng đến khi dự lễ sáng Chúa Nhật thì có còn gì đặc
biệt nữa đâu!
Thực ra, tôi được đánh động một cách nhẹ nhàng, tiệm
tiến. Trong Thánh lễ Chúa Nhật, tôi thấy nhớ da diết
đứa con và người vợ hiền ở nhà, và miên man nhớ đến
ba mẹ, bà mẹ vợ, nhớ những người thân yêu và các
bạn hữu của mình. Hình ảnh và các cử chỉ ưu ái của họ
dành cho tôi hiện lên trong trí. Tình yêu của Chúa đối
với tôi được thể hiện qua những người đó.
Trước khi dự khóa, tôi nghĩ mình là người đàng
hoàng, giữ đạo tử tế, cũng như không bàng quan
trước các vấn đề xã hội, thế thì có gì để phải bận tâm!
Nhưng khóa học đã khai sáng cho tôi nhiều điều. Đặc
biệt, phương pháp hội nhóm nhỏ là điều tôi tâm đắc
hơn cả. Tôi làm việc trong ngành ‘Công Tác Xã Hội’
và biết phương pháp nầy được ứng dụng trong các
nhóm hỗ trợ rất hiệu quả, nên tôi tin nó cũng hiệu quả
cho đời sống đạo của mình. Từ đó, tôi thay đổi thái độ
trong việc cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, cũng như

trong các quan hệ cuộc sống. Tôi ý thức hơn việc học
đạo, nhất là đọc Kinh Thánh và tìm tòi lẽ đạo.
Có thể nói, cuộc đời tôi thay đổi, nhờ Cursillo.
Hai năm sau, nhà tôi cũng dự Khóa Ba Ngày và khi
trở về, đã biểu lộ lòng yêu thích Cursillo một cách
đặc biệt. Thế là tôi lại có thêm sự hỗ trợ và thúc đẩy,
không những giúp mình kiên trì với Cursillo, mà còn
giúp mình thêm hăng say phấn khởi. Tôi tham gia hội
nhóm không ngưng nghỉ, và đều đặn đến với Ultreya
và các sinh hoạt của phong trào.
Tôi nghiệm ra tất cả đều là ơn Chúa và ơn đó Ngài
đã định sẵn cho tôi từ lâu rồi, như lời Thánh Phaolô,
“Người đã cứu độ và kêu gọi chúng ta vào dân thánh
của Người, không phải vì công kia việc nọ chúng ta
đã làm, nhưng là do kế hoạch và ân sủng của Người.
Ân sủng đó, Người đã ban cho chúng ta từ muôn thuở
trong Đức Giêsu Kitô” (2Tim 1:9).
Vâng, cuộc gặp gỡ Thầy Chí Thánh trên đường đi
Đa-mát đã thay đổi cuộc sống của ngài. Đâu phải ngài
hoán cải từ cuộc sống hư hỏng đến thánh thiện, nhưng
ngài đã đi từ cuộc sống lầm lạc đến chân thực. Khi thi
hành các lễ nghi và tập tục tôn giáo của Cựu Ước, ngài
đâu làm gì sai? Nhưng khi gặp Thầy, ngài trở thành
“dân thánh,” thành con người mới, nhờ ân sủng được
ban cho “từ muôn thuở.” Ở khía cạnh nầy, tôi thấy
mình gần gũi với ngài. Tôi cảm nhận ơn Chúa từ khóa
Cursillo. Nếu không dự khóa, có lẽ thái độ sống đạo
của tôi cũng là thái độ của con người “Cựu Ước.”
Khóa Ba Ngày, vì vậy, đối với tôi là một kinh nghiệm
đầy cảm động, lưu lại một dấu ấn không phai, chi phối
suốt cuộc sống Ngày Thứ Tư của mình. Khi dấn thân
vào đời sống phụng vụ của giáo hội, và đồng hành với
các sinh hoạt của phong trào, tôi thấy ngọn lửa khóa
học vẫn âm ỷ trong con tim của mình. ♦
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Thư Tình

Thầy Chí Thánh
Các trích đoạn Tin Mừng được trình bày như một Bức Tình Thư bởi Giuse Trần Ngọc Hoàng

L

úc khởi đầu đã có Ngôi Lời; Ngôi Lời là Thiên
Chúa và Ngôi Lời là Thầy (Ga 1:1). Ở nơi Thầy
là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại (Ga
1:4). Thầy đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa các
con (Ga 1:14), và thế gian đã nhờ Thầy mà có, nhưng
lại không nhận biết Thầy (Ga 1:10b). Còn các con, các
con thật có phúc vì mắt các con được thấy, tai các con
được nghe (Mt 13:16). Cha Thầy yêu thế gian đến nỗi
đã ban Con Một của Ngài, để những ai tin vào Thầy
thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga
3:16). Thật vậy, Cha Thầy đã sai Thầy đến thế gian,
không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian,
nhờ Thầy, mà được cứu độ (Ga 3:17).

đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con đi, như chiên đi
vào giữa bầy sói (Mt10:16). Thầy ban cho các con
quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực
Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được các con (Lc
10:19). Tuy nhiên, các con chớ mừng vì quỷ thần phải
khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã
được ghi trên Trời (Lc 10:20).

Các con yêu dấu,

Các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi, hãy tin vào
Thầy (Ga 14:1). Một khi cùng chịu đau khổ với Thầy,
các con sẽ được hưởng vinh quang với Thầy (Rm
8:17). Không một thử thách nào đã xảy ra cho các
con mà lại vượt quá sức các con. Thầy là Đấng trung
tín: Thầy sẽ không để các con bị thử thách quá sức
(1Cor 10:13a). Thầy luôn an ủi các con trong mọi cơn
gian nan thử thách, để sau khi đã được Thầy nâng đỡ,
chính các con cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian
nan khốn khó (2Cor 1:4). Tôi tớ không hơn chủ, trò
không hơn Thầy (Mt 10:24). Vì danh Thầy, các con
sẽ bị người ta thù ghét (Lc 21:17). Phúc cho các con,
vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ
điều (Mt 5:11). Trong thế gian, các con sẽ phải gian
nan khốn khó, nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế
gian (Ga 16:33). Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu
nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy
đến (Lc 21:36).

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy
đã chọn các con (Ga 15:16). Các con muốn theo Thầy,
thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo
Thầy (Mt16:24). Thầy đã đến mang lửa vào thế gian,
và Thầy ước mong, phải chi lửa ấy được bùng cháy
lên! (Lc 12:49). Các con hãy là muối cho đời (Mt
5:13), là ánh sáng cho trần gian (Mt 5:14). Như Cha

Thầy để lại bình an, Thầy ban bình an của Thầy cho
các con. Thầy ban cho các con không theo kiểu thế
gian ban tặng, các con đừng xao xuyến cũng đừng sợ
hãi. (Ga 14:27). Như Cha Thầy đã yêu mến Thầy thế
nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy (Ga 15:9a).
Thầy vẫn yêu thương các con là những kẻ thuộc về
Thầy còn đang sống ở trần gian, và Thầy yêu thương

Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin Thầy, dầu có
chết cũng sẽ được sống. Các con có tin điều đó không?
(Ga 11:25). Thầy là cây nho, các con là cành. Nếu các
con ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong các con, thì
các con sẽ sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các
con chẳng làm gì được (Ga 15:5). Nếu các con yêu
mến Thầy, thì hãy giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu
mến các con (Ga 14:23). Nếu các con phục vụ Thầy,
thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, thì kẻ phục vụ Thầy
cũng sẽ ở đó (Ga 12:26a).
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Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì
đây? (Ga 12:27a) Thầy ban cho các con một điều răn
mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu
thương các con (Ga 13:34). Các con hãy chịu đựng và
tha thứ cho nhau; nếu trong các con, người này có điều
gì phải trách móc người kia. Như Thầy đã tha thứ cho
các con, thì các con cũng vậy, các con phải tha thứ cho
nhau (Col 3:12).
Ai trong các con muốn làm lớn giữa anh em, thì phải
làm người phục vụ anh em. Và các con muốn làm đầu
anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Thầy
đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để
phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn
người (Mt 20:26-28). Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà
còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa
chân cho nhau (Ga 13:14). Thầy bảo thật các con: mỗi
lần các con làm như thế cho một trong những anh em
bé nhỏ nhất của Thầy đây, là các con đã làm cho chính
Thầy vậy (Mt 25:40).
Các con yêu dấu,
Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ
không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi các con là
bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha
Thầy, Thầy đã cho các con biết (Ga 15:15). Hãy ở lại
trong tình yêu của Thầy (Ga 15:9b), và đây, Thầy ở
cùng các con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28:20).

Thầy của các con,
Giêsu

Jean-Pierre Augier

các con đến cùng (Ga 13:1b), cho dù trời cao hay vực
thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có
gì tách được các con ra khỏi tình yêu của Thầy (Rm
8:39). Thầy sẽ không để các con mồ côi (Ga 14:18a).
Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành
hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga 10:11).
Thầy bảo thật các con, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất
mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn
nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác (Ga
12:24). Các con yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn các con coi thường mạng sống mình ở đời này, thì
sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời (Ga 12:25).

“Miséricorde” Vật liệu: sắt
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“khám phá lòng thương xót của Chúa Cha
sâu thẳm dường nào, đón nhận tất cả chúng
ta.” 			
(Đức Thánh Cha Phanxicô)

Vui Cười

Máy Giặt Hiện Đại
Trong hội trường giáo xứ, quý bà đang lau lá chuẩn bị
gói bánh chưng bán trong dịp lễ Giáng Sinh. Bà thứ
nhất gợi chuyện cho qua giờ: “Ối các bà ơi, tôi mới
mua được cái máy giặt rất mắc tiền, giặt xong rồi nó
sấy luôn.”
Bà thứ hai không vừa: “Giặt xong, rồi gấp thì nhằm
nhò gì! Máy nhà tôi nè, giặt xong, sấy, rồi mới gấp!”
Bà thứ ba khó chịu: “Ôi giời ơi, không nhằm gì!
Nhà tôi này, giặt xong, sấy khô, ủi cho thẳng, rồi gấp
luôn!!!”
Hai bà kia bấy giờ mới ngạc nhiên, dò hỏi: “Ờ! máy gì
mua ở đâu mà hiện đại vậy?”
Bà thứ ba thản nhiên chỉ ông Tư đứng cuối hội trường:
“Khỏi mua, nhà có sẵn.”♦
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Sự Thay Đổi Diệu Kỳ
Maria Phạm Bảo Trân

N

hững chiếc giỏ xách bày bán trong cửa hàng mới
đáng yêu và quyến rũ làm sao! Đủ màu, đủ kiểu.
Làm sao mà tôi không mê cho được. Cái nào cũng có
vẻ đẹp riêng. Cứ thế mà tôi không ngớt mua cho mình
biết bao giỏ xách, bỏ ngoài tai lời khuyên bảo của
chồng tôi và những người xung quanh. Tôi đam mê
chúng thật rồi. Không cầm lòng được, không dứt bỏ
được. Đôi khi tôi cũng cầu nguyện Chúa cho tôi thay
đổi, nhưng tôi đã cầu nguyện thế này: Câu đầu tiên,
“lạy Chúa cho con thay đổi;” nhưng đến câu cuối cùng
thì lúc nào cũng là “Chúa hiểu con muốn gì.”

Rồi ngày mở khóa 2 cũng tới. Tôi cùng chị bạn đi
chung với nhau lên đồi Colfax. Lòng tôi đầy ngập
những lo âu ngổn ngang. Tôi sẽ làm gì ở đấy cho hết
tới ba ngày? Tôi nao nức muốn biết chuyện gì sẽ xảy
ra ở đó khiến nhiều người được thay đổi cách này cách
khác. Tất cả đều khen Khóa Ba Ngày thật ý nghĩa.
Riêng cá nhân tôi, tôi vẫn không tin tuyệt đối vào
Chúa. Chỉ những lúc tôi gặp khó khăn tuyệt vọng, tôi
mới thấy Chúa là niềm an ủi cho mình. Tôi nghĩ tôi
cần phải đi gặp Chúa cho biết. Lòng tôi ước ao có cơ
hội gần Chúa hơn….
Ôi, Chúa làm việc thật kỳ diệu, Chúa có những lối đi
thật bất ngờ, mang đến những ngạc nhiên thú vị cho
tôi. Tôi bàng hoàng xúc động trước tình yêu săn đón
của Chúa thể hiện qua chia sẻ tình người. Tôi đã khóc
ngay ngày đầu tiên vì cảm kích, vì yêu mến, vì thấy
mình được yêu thương chan chứa!

Khóa Ba Ngày cũng giúp tôi có dịp gần gũi với Thầy
và nhận ra là mình thật bé nhỏ, chẳng là cái gì
cả. Cả cuộc đời tôi chưa bao giờ có dịp đến gần và
chiêm ngưỡng Ngài. Chính nhờ khóa, tôi có thể đến
gần Chúa hơn.
Rồi thế là tôi nhủ thầm: Chúa sẽ cảm thông và đồng ý
với việc mình làm. Cứ thế, tôi tiếp tục mua không biết
bao nhiêu là ví, đủ kiểu, đủ loại, cả hàng brand name
nổi tiếng. Coach, LV hay Michael Kors ư? Tôi có đủ
hết!
Ấy thế mà chồng tôi, sau khi dự khóa 1 về, đã nói: Sau
khi đi Khóa Ba Ngày về, em sẽ không còn ham mê
mua giỏ xách nữa. Ngày đi khóa 2 sắp đến, tôi cũng
thấy hồi hộp, nôn nao: Khóa như thế nào mà thay đổi
được mình nhỉ. Tôi gặng hỏi nhưng chồng tôi từ chối
trả lời, dù tôi giả vờ giận dỗi.
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Chưa hết, ngày cuối cùng, tôi bị chính Lời Chúa “quật
ngã.” Trong khóa học, chị em chúng tôi có nhiều dịp
tiếp xúc với Kinh Thánh, nhưng ánh sáng Lời ban cho
tôi ngày thứ ba đã làm tôi chới với “ ….đừng làm theo
ý con, nhưng hãy làm theo ý Cha….” Tôi rùng mình.
Chính Chúa đã nhắc nhở tôi đấy ư? Thôi đúng rồi!
Bấy lâu nay tôi vẫn làm theo sở thích mình và thầm
nhủ rằng Chúa sẽ ủng hộ tôi… Thật hay mơ đây mà
có sự trùng hợp lạ lùng như vậy? Khóa Ba Ngày cũng
giúp tôi có dịp gần gũi với Thầy và nhận ra là mình
thật bé nhỏ, chẳng là cái gì cả. Cả cuộc đời tôi chưa
bao giờ có dịp đến gần và chiêm ngưỡng Ngài. Chính

Suối Nguồn Thương Xót
nhờ khóa, tôi có thể đến gần Chúa hơn.
Sau khi đi khóa về, tự nhiên tôi thầm nhủ với lòng
mình: từ nay tôi sẽ không mua giỏ xách nữa. Thật là
đáng ngạc nhiên. Tôi thử mình mấy lần, đứng trước
gian hàng bày bán biết bao ví xinh xắn, tôi không bị
cuốn hút nữa. Cái ham muốn nhạt nhòa rồi. Nỗi đam
mê giỏ xách phai nhạt đi trong tôi mà tôi không hiểu
được tại sao. Những lần họp nhóm nhỏ, chúng tôi có
đề cập đến chuyện giỏ xách, và cả nhóm đều đồng ý
rằng những thứ ấy là xa xỉ, không cần thiết. Càng đơn
giản chừng nào thì cuộc sống sẽ thoải mái chừng ấy.
Tôi như người ngủ mê nay được tỉnh dậy. Chúa Thánh
Thần đã thức tỉnh tôi.

Tôi bắt đầu nhận ra được nhiều hồng ân mà
Chúa đã ban cho tôi bấy lâu nay. Trái tim tôi
như mềm ra. Nước mắt tôi bỗng dưng dồi
dào hơn trước. Rồi tôi nhận ra mình nhạy
cảm hẳn lên.
Mỗi tuần, tôi đều đi chầu Thánh Thể như đã hứa. Tôi
bắt đầu nhận ra được nhiều hồng ân mà Chúa đã ban
cho tôi bấy lâu nay. Trái tim tôi như mềm ra. Nước
mắt tôi bỗng dưng dồi dào hơn trước. Rồi tôi nhận
ra mình nhạy cảm hẳn lên. Với tôi, đó là điều tốt vì
tôi còn biết rung động trước nỗi đau của người xung
quanh. Tôi nhủ thầm mình chớ phạm vào những điều
mà Linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu nhắc nhở trong
phần cầu nguyện của ngài:

“….Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng
tấm bánh để dành của con thuộc về người đói
chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần
trụi
tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu
thốn
Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng
Có bao điều con định mua sắm dù chẳng có
nhu cầu
Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công chẳng ở
đâu xa
Nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con…”

♦

Lời Khen Tiếng Chê

Có một chú tiểu rất thông minh đến gặp một vị Lạt
Ma và nói rằng: “Trời ơi Ngài nổi tiếng lắm, đi đâu
con cũng nghe danh ngài.”
Được khen, vị Lạt Ma liền hướng vô bên trong và
kêu: “Này thị giả, hãy mang kẹo ra cho chú tiểu.”
Chú tiểu nói tiếp: “Ngài làm như vậy, sao mà giống
như Phật dạy quá!” .
Vị Lạt Ma lại gọi: “Thị giả, mang thức ăn ngon ra cho
chú tiểu.”
Chú tiểu khôn ngoan đó lại nói tiếp: “Chính Ngài là
Đức Phật tại thế.”
Vị Lạt Ma lại gọi vào trong: “Hãy mang thêm ba đồng
tiền vàng cho chú.” Chú tiểu nghĩ rằng như vậy là đủ
rồi, và đứng chờ nhận quà.
Chờ mãi mà không thấy ai ra, chú hỏi vị Lạt Ma sao
thị giả của Ngài chưa đem kẹo, thức ăn và vàng ra.
Vị Lạt Ma nói: “Tại sao ta phải cho con kẹo, thức ăn,
vàng thật chớ? Con chỉ cho ta những lời nói trống
rỗng. Ta cũng cho lại con những lời hứa suông.”
Gẫm cho cùng: khi được người khen cũng không nên
lấy đó làm vui, và khi bị người chê cũng không lấy đó
làm buồn.♦
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Tâm Sự Với Thầy
Maria Đinh Thị Lệ Thủy Khóa 2-Nữ
Cám ơn Thầy đã kiên nhẫn chờ đợi con.
Và cuối cùng con đã mở cửa tâm hồn con đón Thầy.

B

ao nhiêu lần được mời gọi để đi dự Khoá Ba
Ngày nhưng con đã chối từ. Sau khi nghe đựơc
chồng con nói rằng đi khoá Ba Ngày giống như đi
vacation, ở khách sạn 5 sao và thức ăn thì ngon tuyệt
vời. Nghe vậy, con mới tò mò và cuối cùng đã chịu
đến gặp Thầy. Trong ba ngày đó con mới hiểu được
chẳng có của ăn ngon, hoặc cao hương mỹ vị nào trên
thế gian này có thể ngon và tuyệt vời bằng của ăn linh
thiêng tâm hồn mà Thầy đã dọn sẵn cho chúng con.
Không gì có thể so sánh được và chỉ có của ăn linh
thiêng đó mới nuôi con sống đời đời. Con bây giờ đã
hiểu được tình yêu bao la, vô bờ bến mà Thầy đã dành
cho chúng con. Vậy mà từ bao lâu nay, với đôi mắt
thờ ơ, con tim và khối óc nhỏ bé của con vẫn không
cảm nghiệm được những Hồng Ân ấy. Con đã vô tình
không nhìn thấy, tất cả những gì chung quanh con chỉ
có Thầy mới ban cho có được. Sự cao ngạo, ích kỷ, vô

Mỗi lần cầu nguyện thầm lặng bên Thầy, mỗi lần
gặp Thầy qua giờ chầu Thánh Thể con lại rơi lệ,
những giọt nước mắt đó càng rơi thì con lại càng
thấy hạnh phúc nhiều hơn, vì đó chính là những lúc
con cảm nghiệm được tình Thầy và những Hồng Ân
Thầy dành cho con.
tâm và thờ ơ trong cuộc sống của con đã làm cho tâm
linh con khô khan, và thu hẹp lại trong một thế giới
chỉ biết có riêng mình. Thế giới riêng đó tất cả chỉ có
mình mà thôi, không cần phải chia sẻ hay sống cho ai.
Nhưng sao thế giới riêng ấy vẫn không làm cho con
52 – Đặc San Phong Trào Cursillo – Sacramento 2016

vui lòng và thỏa mãn? Phải chăng con đã đi lạc vào
một thế giới không màu không sắc cho nên con đã
không thỏa mãn với lòng mình?
Cho đến khi con được gặp Thầy qua Khóa Học Ba
Ngày, chính là lúc này con đã nghe được những tâm
tư của Thầy. Những giây phút thầm lặng và than thở
bên Thầy, đó là những giây phút hạnh phúc nhất đời
con, con đã khóc nhiều và thật nhiều, những giọt nước
mắt rơi trong hạnh phúc. Thầy thì thầm bên tai, con
cứ khóc đi, vì chính Thầy đã đến để lắng nghe những
tiếng khóc, những buồn phiền và những thiếu sót trong
lòng con. Và cứ thế con lại cứ tiếp tục rơi lệ, con trở
thành mít ướt mất rồi Thầy ơi. Mỗi lần cầu nguyện
thầm lặng bên Thầy, mỗi lần gặp Thầy qua giờ chầu
Thánh Thể con lại rơi lệ, những giọt nước mắt đó càng
rơi thì con lại càng thấy hạnh phúc nhiều hơn, vì đó
chính là những lúc con cảm nghiệm được tình Thầy và
những Hồng Ân Thầy dành cho con. Ba ngày trôi qua
mau quá, con ước gì thời gian ngừng lại để con được
mãi mãi sống hạnh phúc trong Thầy.
Sau khi xuống núi, tâm hồn nặng trĩu và hoang mang,
vừa vui mừng vì đã được Thầy chỉ giáo, lại cũng vừa
lo lắng vì Ngày Thứ Tư phải sống ra sao? Một sự khởi
hành mới mà Thầy đã vạch ra cho chúng con bước đi.
Thầy ơi, sao nó khó khăn quá đi. Trách nhiệm của con
trước những Hồng Ân của Thầy thật nặng nề biết bao.
Con lo sợ vì sẽ không hoàn thành được, lo sợ vì con
còn quá yếu đuối trong nơi trần thế này. Lo sợ, lo lắng,
rồi bất an, những lúc bất an đó phải chăng là vì đức
tin con còn quá nhỏ bé? Hay con vẫn chưa tin là Thầy
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đang đồng hành cùng con dưới muôn vàn dáng vẻ?
Khóa Ba Ngày đã dạy cho con một tay nắm Chúa, một
tay nắm anh chị em, và đây là một kho tàng quí giá
nhất mà Thầy đã trao tặng để giúp con bước đi trong
Ngày Thứ Tư.

Đồng Hành

C

Maria Trần Ngọc Bích

on đã hiểu được nếu muốn được gần Thầy để
nghe Thầy tâm sự, thì phải gặp gỡ các anh chị
em chung quanh mình. Vì Thầy luôn hiện diện ở giữa
đám đông. Sau đó con mới hiểu rằng việc họp nhóm
là một điều kiện tốt nhất để con gặp Thầy, và nghe
những lời chia sẻ của Thầy qua các anh chị em. Họp
nhóm đã giúp cho đức tin con được vững vàng hơn.
Con hiểu biết thêm nhiều về Kinh Thánh và con bắt
đầu biết sống tha thứ, chấp nhận, phó thác và trông
cậy vào Thầy. Bộ óc nhỏ bé của con mỗi ngày được
lớn dần lên và trái tim khô khan nguội lạnh càng ngày
càng ấm áp hơn, vì con đã có Thầy đồng hành cùng
con. Thế giới riêng của con cũng từ từ nhỏ dần đi. Con
thấy mình hạnh phúc hơn khi được phục vụ và chia sẻ
với mọi người. Nhưng Thầy ơi, hãy gìn giữ con luôn
mãi, vì thế giới riêng ấy nó vẫn còn to lớn và dữ tợn
lắm, và một lúc nào vắng bóng Thầy nó sẽ lại chôn vùi
và đánh tan mất tâm hồn con. “Giêsu ơi, ở cùng con
luôn mãi. Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ? Nơi
dương gian con giá lạnh hôm mai. Hãy ở lại trong cõi
lòng con thơ.”
Người con mít ướt của Thầy,
Maria Đinh Thị Lệ Thủy

L

âu nay tôi đã có ý định đi thăm các viện dưỡng
lão và nhất là nơi có các cụ Việt Nam đang hưu
dưỡng. Ơn Chúa đã thúc đẩy cho tôi có ý định muốn
dành chút thời gian để cùng “đồng hành với những
người già yếu và cô đơn.” Đó cũng là chủ đề mà tôi đã

học hỏi và cảm nghiệm được trong một buổi Ultreya,
“Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm.” (Mt 25,36)

M

ỗi sáng Chúa Nhật, sau khi tham dự Thánh Lễ
9:30, tôi thường cùng với chồng tôi đi trao Mình
Thánh Chúa cho người bệnh tại tư gia. Nhưng hôm
ấy, chúng tôi được thêm nhiệm vụ đến thăm một bệnh
nhân tại viện dưỡng lão. Viện dưỡng lão St. Claire’s
cách Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN không xa. Đây
là lần đầu tiên chúng tôi đến thăm viện dưỡng lão này;
chúng tôi chưa biết mặt người chúng tôi sẽ đi thăm ra
sao, chỉ biết được tên là “cụ A.” Khi đến nơi chúng tôi
ghé đến bàn y tá hỏi thăm số phòng của cụ A. Cô y tá
vui vẻ cho chúng tôi số phòng, và nói: “Bà ấy sẽ rất
vui khi biết hai người đến thăm!”
Khi đến phòng cụ A, cửa phòng mở rộng, căn phòng
tối tăm vì cửa sổ đã được màn đóng kín. Căn phòng
nhỏ được ngăn đôi bằng một tấm vải màn che ở giữa.
Chiếc giường phía ngoài gần cửa thì trống không có
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- “Bác là người Việt Nam?”
người ở. Tôi gõ cửa hai ba lần nhưng không có ai trả
lời. Tôi bước nhẹ vào, ngó qua bên kia chiếc màn giữa - “Tàu Việt!” Bác trả lời.
phòng thì chỉ thấy một người nằm chùm mền kín tới
đầu, như còn đang ngủ. Chúng tôi ngại đánh thức cụ
nên dùng thời gian này đi thăm một vòng, hy vọng gặp
thêm người Việt Nam. Tất cả các bệnh nhân nơi đây
đều cần dùng xe lăn giúp di chuyển vì ai cũng đã rất
yếu. Dọc hành lang có vài cụ còn sức khỏe một chút
thì tự mình đẩy xe đi rất chậm. Vài cụ yếu hơn thì phải
có y tá giúp đẩy xe. Nơi gần quầy của y tá làm việc
thì có rất nhiều cụ hầu như đã yếu quá, không còn ý
thức được những gì xung quanh họ nữa, miệng thì nói
lẩm bẩm vu vơ. Tôi vẫy tay chào hỏi các cụ, nhưng
hình như nhiều người không nghe và cũng không nói
được. Hoàn cảnh các cụ thật quá thương tâm. Lòng tôi
bắt đầu trở nên nặng trĩu, cảm xúc dâng trào nhưng cố
tươi cười và chào hỏi mọi người. Tôi suy nghĩ miên
man: không biết có thân nhân đến thăm họ thường
xuyên không? Họ có được chăm sóc chu đáo không?
v.v.
Khi chúng tôi trở lại phòng thì đúng lúc cụ A cũng vừa
tỉnh giấc. Cụ A có dáng người nhỏ bé, nay đã ngoài
80, thân gầy yếu, nhưng tinh thần còn khá minh mẫn.
Sau khi chào hỏi và an ủi cụ, chúng tôi cùng nhau đọc
kinh cầu nguyện rồi giúp cụ
nhận lãnh Mình Thánh Chúa.
Như lâu không gặp người để
trò chuyện, trong phút chốc cụ
đã kể nhiều chuyện về cuộc
sống hằng ngày và gia cảnh về
cụ. Ở nơi đây ít có mấy người
vào thăm nên cụ ở trong phòng
tối ngày. Mấy phút trước
đây, tôi vừa chứng kiến cảnh
những cụ già yếu ngồi trên xe
lăn ngoài hành lang, giờ lại
nghe được chuyện gia cảnh của cụ A, tôi không cầm
được lòng, chỉ muốn ra về cho mau. Vừa bước ra khỏi
phòng cụ A, tôi gặp một bác trai, ngồi trên chiếc xe lăn
ở bên phòng đối mặt. Tuổi bác khoảng 80, tôi cúi đầu
chào nhẹ “hello” vì hình như không phải người Việt
Nam. Tôi nhìn vội lên cánh cửa phòng kiếm bảng tên
và thấy tên họ của người Việt; tôi lên tiếng hỏi:
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Tôi hỏi thăm sức khoẻ. Có lẽ bác không hiểu tiếng
Việt nhiều nên chỉ gật đầu nhè nhẹ. Lúc này tôi lại
càng buồn hơn; buồn cho các cụ ở nơi đây vừa đau
yếu về thể xác, vừa cô đơn, cả ngày không nói chuyện
được với ai. Hình ảnh các cụ làm tôi nhớ đến bố mẹ
của tôi, những năm cuối đời còn có được nhiều con
cháu bên cạnh, hưởng được một không khí gia đình,
còn các cụ ở đây thì không; chỉ quanh quẩn trong một
cái phòng buồn tẻ với những người đồng cảnh. Có lẽ
những lúc như thế này, các cụ cũng mong có người trò
chuyện, quan tâm, thăm hỏi, có những cái nắm tay ấm
áp tình người.
Khi tôi đi ra tới gần cửa ra về, tôi gặp một cụ bà người
Mỹ trắng, tóc trắng cắt gọn gàng, đang ngồi trên chiếc
xe lăn gần cửa, mắt cứ nhìn ra ngoài sân đậu xe như
đang mong đợi một ai đó. Tôi đứng lại, cúi mình thấp
xuống để bà nhìn thấy tôi. Tôi chào bà, hỏi thăm sức
khỏe và hỏi bà đang chờ ai, thì bà vui vẻ đưa tay ra
cho tôi bắt tay. Tôi bắt tay bà, tự giới thiệu tên tôi và
hỏi tên của bà. “Barbara.” Bà trả lời. Bà nói chuyện
rất thân mật như bà đã quen tôi từ lâu; bà không đợi
ai cả; Bà có hai người con và chúng cũng thường tới
thăm bà. Riêng hôm nay bà
không biết họ có tới hay không.
Sau vài phút trò chuyện, tôi
chào bà, định đứng lên ra về
thì bà giữ tay tôi lại, tươi cười
hỏi: “When are you coming
back?” Câu hỏi đến quá bất
ngờ. Tôi không có giờ suy nghĩ
và không biết phải trả lời bà thế
nào. Trong lòng còn đang nặng
trĩu, mà giờ thấy bà đang vui,
tôi không muốn làm bà thất
vọng. Tôi phải trả lời sao đây? Tôi tự nhủ trong lòng
nhất định tôi sẽ trở lại thăm bà. Tôi vội hỏi:
-“What’s your last name, Barbara?”
-“L...” Bà trả lời.
Tôi nói tiếp: “I will come back to see you as soon as I
can, Mrs. L...!”
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Nét mặt bà tươi hơn; bà hôn lên tay tôi và nói, “Thank
you!” Tôi nghẹn ngào đứng lên ra về, tự nhủ thầm sẽ
cố gắng trở lại thăm bà.
Những tuần lễ sau đó tôi không có dịp trở lại viện
dưỡng lão nữa vì bận công việc tại Trung Tâm Việt
Ngữ của giáo xứ. Tôi có hỏi thăm một vài người trong
giáo xứ về việc đi thăm viện dưỡng lão thì họ nói
tôi không thể tự tiện đến thăm được. Hai tháng trôi
qua, tôi không thể quên được lời hứa của tôi với bà
Barbara, cộng thêm lòng khao khát được dành chút
thời gian để mang lại chút ủi an cho các cụ. Tôi cầu
nguyện luôn, xin Thầy Chí Thánh hướng dẫn. Tôi lên
internet kiếm số điện thoại của viện dưỡng lão để xin
đến thăm bà Barbara. Tôi gọi mấy lần y tá không giúp
được tôi vì tôi không có liên hệ gì với bà ta cả. Họ đề
nghị tôi gọi cho người nhân viên chuyên lo phụ trách
các sinh hoạt của viện. Tôi nhắn điện thoại nhiều lần
và cuối cùng đã phải làm một cuộc hẹn đến gặp bà
nhân viên ấy để nói chuyện. Đúng là theo quy định
thì tôi không thể đến thăm nếu không có sự đồng ý
của người nhà, nhưng người nhân viên đề nghị là cho
tôi đến thăm qua một nhóm thiện nguyện. Bà nhân
viên hỏi vài câu hỏi về cá nhân tôi và những sinh hoạt
của tôi trong cộng đồng. Sau đó bà đã đồng ý cho
tôi điền đơn tình nguyện. Tôi về nhóm Monica, là
nhóm nhỏ Cursillo của tôi, chia sẻ ý định và mời quý
anh chị tham gia với tôi. Cảm tạ ơn Thầy Chí Thánh,
cuối cùng tôi đã trở lại viện dưỡng lão và gặp lại bà
Barbara, cụ A, và ông N.
Thấm thoát đến nay đã được gần hai năm từ ngày
tôi gặp bà Barbara. Tôi và một nhóm anh chị em đến
thăm viện mỗi tháng một lần. Những tháng đầu tiên
tôi gặp nhiều thử thách với bản thân vì không cầm
lòng được khi nhìn thấy nhiều người đau yếu cô đơn,
và nghe thấy những hoàn cảnh thật thương tâm. Mỗi
buổi đến thăm chúng tôi tập họp trong nhà nguyện nhỏ
trong viện dưỡng lão, cùng cầu nguyện tạ ơn Chúa,
xin Chúa chúc lành cho quý cụ, và thánh hoá những
cử chỉ, lời nói và việc làm của chúng tôi thành niềm
vui cho họ. Sau đó chúng tôi qua một phòng sinh hoạt
lớn, có khoảng 20 tới 25 cụ được y tá đưa đến đợi
chúng tôi. Đa số các cụ phải ngồi trên xe lăn. Có vài
người không thể xuống giường được thì họ đẩy cả

giường tới. Có nhiều người đã quá yếu, không còn tỉnh
táo, không nghe hoặc không nói được. Đó cũng là một
thử thách trong công việc này. Nhóm chúng tôi đến
với nhiều sinh hoạt khác nhau; chúng tôi chia nhau
đi tới từng người, chia sẻ những cử chỉ yêu thương
như bắt tay, nở những nụ cười, chia sẻ những lời nói
ân cần, trò chuyện với tất cả mọi người, kể cả những
người không thể nói được. Với những người còn khá
tỉnh táo thì chúng tôi trò chuyện, sơn móng tay cho họ,
hay đọc lời nguyện cho họ nghe.
Sau này tôi khuyến khích được các con tôi đến chia sẻ
thì giờ và năng khiếu Chúa ban cho các cụ qua tiếng
đàn dương cầm và guitar. Cũng từ công tác này tôi có
cơ hội làm men cho con cái của mình; nhắc nhở chúng
rằng thời giờ và khả năng của mình đều là của Chúa
ban cho, chúng ta đừng chỉ giữ cho mình hoặc để lãng
phí, mà hãy chia sẻ cho những người cần đến. Những
tháng đầu, các cháu đã chia sẻ những khó khăn tương
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tự như tôi. Nhưng nhờ vậy tôi có thêm cơ hội quyến
khích các cháu luôn nhớ tới những người kém may
mắn trong lời nguyện và càng cần phải thương đến
họ. Sau nhiều lần đi theo bố mẹ trong những công tác
đi thăm người bệnh, các cháu nay đã can đảm hơn,
giúp được bố mẹ trong những việc như đọc lời Chúa
mỗi khi có cơ hội đi viếng thăm người bệnh tại gia/
bệnh viện, hoặc đi phát đồ ăn cho những người không
gia cư. Mùa hè năm ngoái, khi con gái tôi cần làm
“community service” cho trường học, tôi cho cháu đến
viện Saint Francis và viện Saint Claire’s vào những
buổi chiều thứ Sáu để đánh đàn dương cầm cho các cụ
nghe. Tôi đã thấy trong mắt các cụ ánh lên những cái
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nhìn hạnh phúc,và cũng thấy thật hạnh phúc khi những
nụ cười rạng lên trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của các
cụ. Tôi cảm nhận được rằng các cụ vui lắm, chỉ có thế
thôi, nhưng ý nghĩa biết bao! Tôi lại cảm nhận nhiều
hơn về cuộc sống hôm nay. Mặc dầu tôi chẳng có tài
năng gì, chỉ mong ước được chia sẻ việc làm nho nhỏ,
thầm lặng nhưng gửi gắm vào đó là cả trái tim yêu
thương. Cảm tạ Thầy Chí Thánh đã thấu suốt và dẫn
đường cho tôi đến với Viện St. Claire’s, nay là một
trong những môi trường sinh hoạt của Ngày Thứ Tư
của chúng tôi. Môi trường mà cả gia đình tôi có thể
cùng đồng hành.
Những tháng gần đây, đã có nhiều anh chị cursillistas
và các cháu nhỏ tham gia. Tôi cám ơn quý anh chị và
các cháu rất nhiều. Tôi tin sự hiện diện của quý anh
chị, những tiếng sáo, tiếng đàn, những nụ cười tuổi
thơ của các cháu, và những nét mặt tươi thơ ngây như
thiên thần của các cháu nhỏ đã đem đến cho các cụ
rất nhiều ủi an. Tôi cám ơn quý cụ tại viện dưỡng lão,
vì họ cho tôi được gặp gỡ Thiên-Chúa-Làm-Người ở
giữa chúng ta. “Ta đau yếu, các ngươi đã viếng thăm”
(Mt 25,36).
Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ tất cả quý cụ khỏi nguy
hiểm nơi phần xác, và ban cho họ niềm an bình phần
hồn trong những ngày cuối đời cô đơn, quạnh quẽ.
Cũng xin Thầy Chí Thánh luôn đồng hành với nhóm
cursillo chúng con, ban cho lòng kiên trì, bền vững,
đừng nản lòng mỗi khi gặp phải thử thách trên con
đường cùng “đồng hành với những người già yếu và
cô đơn.” Amen! ♦
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Ngợi Khen

Lòng Thương Xót
Maria Mai Kha
“Ngợi khen Lòng Thương Xót Chúa đã ban tặng
con. Ôi trái tim từ nhân, con tín thác nơi ngài.”
Mỗi lần nghe câu ca này lòng tôi hân hoan vui mừng
và rất xúc động.
Từ nhỏ tới lớn tôi luôn được cha mẹ nhắc nhở đi lễ
và đọc kinh hằng ngày. Là đứa con biết sợ nên tôi đã
vâng lời làm theo nhưng không hiểu gì nhiều. Cũng
có những lúc tôi đã bực bội vì phải thức dậy sớm đi lễ
và phải về nhà sớm để đọc kinh chung với gia đình.
Ngồi đọc kinh thì cứ như con vẹt chẳng hiểu mình
đọc gì. Có nhiều khi vừa đọc vừa ngủ gật nữa! Tôi
nhớ có một hôm cả nhà đang đọc kinh bỗng dưng tôi
la thật lớn vì xuýt nữa bị té xuống đất. Chuyện này
xảy ra trong khi tôi ngủ gật thì ông anh kéo cái ghế tôi
đang dựa lưng thay vì anh ấy lay nhẹ vai để đánh thức
tôi tỉnh dậy. Thế là hôm đó tôi bị bố phạt không cho
xem TV, phải đọc thêm một chục kinh kính mừng một
mình. Chưa hết, lại còn phải đi ngủ sớm nữa! Ôi! Tôi
giận quá vì hôm đó gia đình có bà con ở xa tới chơi
mà tôi lại phải đi ngủ sớm, không có giờ trò chuyện
với ai.
Cho tới khi lớn lên lập gia đình và có con tôi mới hiểu
thêm được một tí về tình yêu của Thiên Chúa. Lúc
còn ở với cha mẹ, tôi không phải lo một chuyện gì,
chỉ biết ăn và học. Đời học sinh mà! Tất cả đều được
cha mẹ lo cho hết. Tới khi lập gia đình và có con tôi
phải lo toan đủ mọi công chuyện. Đứa con lớn của tôi
lúc còn nhỏ lại hay bị đau ốm và kén ăn. Có lúc tôi
bị bệnh nặng nên phải đem gửi con cho bố mẹ tôi cả
tháng trời! Bố mẹ tôi lúc đó ở Vallejo, còn nhà tôi thì
ở Bakersfield cho nên cả tháng phải xa con, tôi lo lắng
cho con nhỏ từng giây từng, từng phút; ăn ngủ, đứng
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ngồi không yên. Mỗi buổi tối tôi thường cầu nguyện
xin Chúa cho mình mau khỏi bệnh để được đón con
về. Chính lúc đó là lúc tôi mới cảm nghiệm được tình
yêu của Thiên Chúa. Tôi luôn mong cho con tôi được
khỏe mạnh và vui sướng. Tôi tiết kiệm để mua đồ chơi
và thức ăn ngon cho con. Mỗi khi con đau ốm, tôi lo
lắng đủ mọi thứ, ăn ngủ bất an. Những giây phút ấy
đã đem tôi lại gần với Thiẻn Chúa hơn vì tôi hiểu biết
được tình yêu của Thiên Chúa đối với tôi chắc chắn
cũng như tình yêu của tôi đối với con mình và còn
nhiều hơn nữa.
Là người thích học hỏi nên mỗi khi nghe ai nói gì tôi
cũng tò mò tìm hiểu. Có một hôm, tình cờ có cô bạn
đạo Tin Lành kể chuyện kinh thánh cho nghe. Hình
như cô biết rất nhiều về kinh thánh. Thế là tôi mê say
và bắt đầu tìm hiểu về thánh kinh.
Tôi nghe nhiều bài giảng của các cha trên YouTube.
Tôi tìm sách chuyện về kinh thánh để đọc và xem
nhiều phim về kinh thánh. Có ai rủ đi nghe giảng, đi
dự các khóa Thánh Linh, bất kỳ ở đâu tôi cũng muốn
đi theo để học hỏi thêm. Nhờ sự học thêm nên Đức tin
của tôi mạnh mẽ hơn, tôi cầu nguyện nhiều hơn, biết
nhẫn nhục hơn và trở nên mạnh dạn hơn khi nói về
tình yêu của Thiên Chúa. Với những khó khăn trong
cuộc sống, tôi không còn bi quan như trước kia. Tôi
vững tin vào Chúa hơn và an vui trong cuộc đời.

Chúa vào lòng.
Bây giờ tôi trở nên khiêm tốn hơn, biết cầu nguyện
cho mọi người nhiều hơn, nhất là cầu nguyện cho
những linh hồn mồ côi. Tôi ước ao được dự những
buổi tĩnh tâm để được tiếp tục học đạo, sùng đạo và
hành đạo cho những Ngày Thứ Tư mà Chúa ban cho.
Tôi không dám phê phán ai nữa và luôn nghĩ tới
những tính tốt của họ thay vì những tính xấu của họ.
Khi nghe bạn bè phê phán về một người nào đó tôi
không có thêm ý kiến xấu về người đó mà ngược lại
tôi khuyên bạn nên thông cảm cho người đó.
Ba ngày tĩnh tâm đã cho tôi một bài học thật quý giá.
Tôi đã thấu hiểu được tình yêu bao la vô bờ bến của
Thiên Chúa. Tôi biết chúc tụng, ca ngợi Thiên Chúa
với tất cả tâm hồn và luôn cầu nguyện với Chúa cho
tôi được ơn can đảm để sống Ngày Thứ Tư đẹp theo
Thánh Ý Chúa. Tôi tự nhủ mình cần phải rao giảng tin
mừng và chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa với tất cả
mọi người.♦

Năm ngoái tôi đã may mắn được đi dự Khóa Ba Ngày
do Phong Trào Cursillo Sacramento tổ chức ở Colfax.
Tôi rất mừng rỡ và ghi danh liền. Trước khi đi tôi nghĩ
tĩnh tâm này chắc chỉ nghe giảng thôi mà mình thì rất
thích nghe những bài giảng về Phúc Âm.
Thật không ngờ ba ngày tĩnh tâm đó đã thay đổi tôi
rất nhiều. Sau khi đi Khoá Ba Ngày của Phong Trào
Cursillo về, tôi đã cảm nghiệm được Lòng Thương
Xót Chúa Kitô là như thế nào và tôi cũng bắt đầu biết
rộng lượng tha thứ cho mọi người. Tôi đối xử với mọi
người bằng tình thân và thông cảm thay vì những lời
phê phán. Tôi hiểu biết thêm về sự mầu nhiệm của bí
tích Thánh Thể và cố gắng gìn giữ tâm hồn mình được
trong sạch để mỗi khi đi lễ tôi vui mừng vì được rước

“Bà lấy tã bọc con, rồi đặt nằm
xuống…” (Lc 2,7)
“Femme au berceau” điêu khắc gia
Jean-Pierre Augier. Vật liệu: sắt.
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Khép
Phêrô Nguyễn Viết Tấn
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“Open” mà cửa chẳng chịu mở. Như thế tôi mắc kẹt
trong thang máy một mình. Dùng điện thoại khẩn cấp
trong thang máy để gọi nhân viên bảo vệ của toà nhà.
Tuy không hoảng hốt nhưng đứng lâu trong thang máy
một mình quả là một điều không thú vị. Tôi gọi và
được nhân viên an ninh chuyển đến công ty chuyên
bảo trì vận hành hệ thống thang máy cho tòa nhà, nhân
viên cho biết sẽ cử người đến ngay… Và rồi nhân viên
kỹ thuật đến, họ đến loay hoay ít phút rồi bảo tôi đẩy
cánh cửa qua. Ngạc nhiên thay, cánh cửa từ từ mở ra.
Hú hồn! Cứ tưởng tượng nếu đây là một toà nhà 100
tầng hoặc lúc ấy là ban đêm thì kinh hoàng biết mấy.

S

Trong đời sống hằng ngày, ngay những lúc những cánh
cửa xem như khép lại, tôi vẫn có những cánh cửa khác
rộng mở. Thời tôi còn trai trẻ chuyện đổi công việc,
hãng xưởng là chuyện thường tình vì lúc đó tôi còn
háo hức đi tìm cơ hội. Một lần kia vừa chuyển sang
một hãng mới thành lập với những lời hứa hẹn mà
sau này tôi mới nhận ra nó thật “hão huyền.” Nghe lời
đường mật của “xếp” mới tôi mau mau đổi sở. Chưa
đầy sáu tháng sau, hãng dẹp tiệm vì thiếu tiền. Tôi hơi
choáng váng. Sau lần thất nghiệp, bao lo âu, nhưng
rồi cơ hội vẫn đến. Công việc mới có khi lại là một cơ
hội thăng tiến tốt đẹp hơn. Thế mới biết, “người tính
không bằng trời tính.”

Tôi bước vào thang máy đến văn phòng làm việc rồi
trưa hãy tính. Chuyện nhỏ! Thang máy dừng ở tầng
thứ bảy, tôi đi tới văn phòng hành chánh. Lấy thẻ ra
scan một lần nữa, cũng đèn đỏ nhấp nháy. Gõ cửa,
chẳng có ma nào vào làm việc dẫu đã 8 giờ rưỡi rồi.
Không biết làm sao vào văn phòng đây? May thay lúc
đó có một nhân viên vừa tới mở cửa và tôi theo vào.
Trưa đến, tôi đến văn phòng hành chính để giải quyết
vấn đề cái thẻ. Tay vừa scan xong, đèn xanh nhấp
nháy, như thế là xong việc.

Càng về sau này, nhìn lại tôi thấy cuộc đời mình như
cánh cửa xoay (swing door). Những lúc cần mở cửa,
tôi lại đóng; và ngược lại lúc cần khép cửa lại, tôi lại
mở toang ra. Có lúc tôi như là loay hoay với cuộc đời,
không biết ra hay vào.

áng nay sau bốn ngày nghỉ lễ Thanksgiving, dài
hơn những kỳ nghỉ thường trong năm, cũng như rất
nhiều người tôi trở lại sở làm việc. Bước tới cửa hông
của building, theo thói thường lấy trong túi ra tấm “key
card” để mở cửa. Đèn của scanner chỉ chớp nháy màu
đỏ. Úi, nó không xác nhận được thẻ, nó không nhận ra
mình. Tôi cẩn thận lau chùi nó, chậm rãi scan nó một
lần nữa, cửa không mở, đèn màu đỏ vẫn chớp nháy.
Thôi rồi! Hệ thống an ninh có gì không ổn đây. Ngay
lúc đó, ông quản lý của tòa nhà vừa đi ra, mở cửa cười
và đùa: “Thôi ông bạn về nhà nghỉ thêm một tuần nữa,
rồi hãy trở lại làm việc. Tôi cũng đùa theo: “Tui cũng
ước được như vậy.”

Chuyện những cánh cửa khép vẫn xảy ra thường ngày
đó thôi. Đóng hay mở có gì đâu mà lạ? Hoặc tôi là
người đóng cửa, hoặc cửa đóng không cho tôi ra vào.
Tôi nhớ lại một phen khá ly kỳ. Lần đó từ tầng trệt đi
lên tầng thứ bảy, tầng cuối cùng. Đến nơi, cửa thang
máy không mở ra như thường lệ. Lấy tay bấm nút
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Về đời sống tinh thần của mình. tôi nghĩ lại có lắm lúc
tôi dửng dưng với lời mời gọi của Chúa. Đi ngang nhà
thờ hằng ngày, cửa mở mà tôi cứ vờ như đang đóng.
Đèn chầu leo lét nơi đó ngày đêm. Tôi đi qua, đi lại
mà vẫn “làm ngơ.” Cửa mở rộng nhưng tôi không chịu
vào. Nhưng cũng có những lúc cần khép tâm hồn, tìm
một thoáng im lặng giữa đời lo toan, ồn ào, tôi lại mở
rộng cửa cho những gì không hay, không đẹp ùa vào.
Đó là những lúc mình phí thời gian nghe bình phẩm,
đàm tiếu vu vơ, vô bổ.
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Với tha nhân, cũng có những lúc tôi lại là người đóng
cửa. Tôi đã khép tấm cửa tâm hồn, dửng dưng với
người ngoài: người kém may mắn, người hiu quạnh,
những người túng quẫn, những người ở bên lề xã hội.
Cửa đóng then cài. Nói như ngôn ngữ hôm nay là tôi
đã trở nên lạnh lùng, “vô cảm.” Tôi khép cửa lòng
mình: tôi “đóng cửa,” không rộng tay san sẻ với những
người nghèo khổ quanh mình; tâm tình không chia sẻ
trao đổi với người khác dễ đưa tôi đến ưu tư, lo lắng.
Những nỗi niềm buồn phiền riêng tư không dám trao
đổi vì ngại người khác xem thường. Còn những điều
tốt đẹp lại ngại người khác bảo là khoe khoang, khoác
lác. Thôi thì nhân danh sự cẩn trọng, khôn ngoan tôi
giữ lấy cho mình để khỏi một ai lưu ý.

Đi qua Cửa Thánh này, người ta băng qua ngưỡng cửa
của nó, đó là biểu tượng của sự vượt qua một thế giới

“Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào
tạ ơn ĐỨC CHÚA. Đây là cửa dẫn vào nơi
CHÚA ngự, chỉ những người công chính mới
được qua.”
thương tật bởi tội lỗi để tiến vào một thế giới của sự
sống mới. Năm Thánh của Lòng Thương Xót sắp bắt
đầu, tôi đã chuẩn bị gì để đón nhận hồng ân của Năm
Thánh? Cửa Năm Thánh sẽ rộng mở, nhưng tôi có
thực sự từ bỏ một quá khứ tội lỗi để bước qua cánh
Cửa Công Chính mà ThánhVịnh 118:19-20 đã viết:
“Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào tạ ơn ĐỨC
CHÚA. Đây là cửa dẫn vào nơi CHÚA ngự, chỉ những
người công chính mới được qua.”

Hôm nay đến giờ ăn trưa, tôi thả bộ ngang nhà thờ
chánh tòa. Cửa chính vào nhà thờ đóng im lìm, một
tấm poster lớn niêm lại hai cánh cửa.
Vâng, chỉ có những người công
Tôi tò mò đến gần quan sát. Cửa
chính mới được bước qua ngưỡng
đóng để chờ ngày chính thức mở
cửa của nó. Muốn bước qua, tôi
Cửa Năm Thánh vào ngày 13 tháng
phải trở nên người công chính. Và
12, năm 2015. Tấm poster ghi: “Cửa
tôi chỉ trở nên công chính khi tôi
Năm Thánh này đóng và được niêm
trung thành với căn tính Kitô hữu,
lại như là sự nhắc nhở thuở ban đầu
tôi phải sống và phản ảnh trung
của cuộc sáng tạo, con người đã xa
thực diện mạo của Đấng Kitô mà
lìa Chúa vì phạm tội và vì lòng kiêu
tôi theo. Nếu không sống như thế,
ngạo ngoan cố của mình... Hy vọng
tôi chỉ có cái “mác” Kitô hữu bên
rằng những ai bước qua Cửa Lòng
ngoài. Và tôi chỉ được gọi là người
Thương Xót này sẽ trải nghiệm
công chính khi tôi hiệp thông cùng
được tình yêu của Thiên Chúa, Đấng
Giáo hội để sống trọn vẹn sứ vụ
an ủi, tha thứ và vun tưới niềm hy
của Đấng sáng lập Giáo Hội.
Cửa Năm Thánh của Lòng Chúa
vọng.”
Năm Thánh Lòng Thương Xót đã
Thương Xót nhà thờ Chánh Toà
Tôi đã khám phá một điều thú vị khi giáo phận Sacramento, CA.
cận kề, tôi làm gì để trở nên no thỏa
đọc thêm chi tiết tấm poster diễn
với lòng Thương Xót hải hà của
giải ý nghĩa của cánh cửa: “Những nghi thức Bí Tích
Chúa? Trước hết, tôi phải nhận ra chính mình là tội
thường bắt đầu nơi cửa thánh đường: nơi đây, linh mục nhân, là kẻ cần được xót thương. Vì tôi chỉ đáng được
chào đón cha mẹ khi họ đem con trẻ đến chịu phép
xót thương khi tôi nhận ra mình là kẻ cần thương xót.
Rửa; nơi đây ngài chào đón cô dâu và chú rể khi họ bắt Không có việc gì cụ thể hơn là việc đi đến với toà cáo
đầu nghi thức kết hôn; cũng nơi đây ngài chào đón các giải thường xuyên hơn với tâm hồn thống hối. Đó là
tân tòng chuẩn bị các nghi thức gia nhập giáo hội; và
điều các nhà tu đức nhắc bảo. Khổ thế, biết vậy nhưng
cuối cùng, linh mục chào đón quan tài của người quá
tôi vẫn không chịu thực hành, vì tôi vẫn có ý nghĩ
cố vào lúc bắt đầu nghi thức an táng.”
chuyện nên thánh là chuyện của ai đâu đó, chứ nào là
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chuyện của tôi.
Thiên Chúa giàu lòng thương xót, như thế, là Kitô hữu,
tôi được mời gọi đáp lại lòng thương xót của Thiên
Chúa bằng cách thương xót những người sống chung
quanh. Vì “Ai biết thương xót - Sẽ được xót thương.”
Việc lành của đời sống Kitô hữu được hướng dẫn qua
những việc “thương người về phần hồn” (thương linh
hồn bẩy mối) cũng như “thương người về phần xác”
(thương xác bẩy mối). Nếu tôi cố gắng thực hiện chu
đáo một trong những điều trên, như cô cháu tôi hay nói
với mấy ông cậu: “hãy lấy lời lành mà khuyên người,”
cũng giúp tôi trở nên chứng nhân của Lòng Thương
Xót.
Xin mời anh, mời chị, cùng với Giáo Hội lữ hành,
Giáo Hội của những tội nhân, tạ ơn Thiên Chúa ban
cho tất cả các Kitô hữu trên thế giới một thời gian
ngoại thường của ân sủng. Nào chúng ta cùng tiến vào
năm thánh của Lòng Thương Xót với tâm tình người
con cần đến Lòng Xót Thương của Cha Nhân Lành và
cùng nhau là khí cụ của Ngài trong năm Lòng Thương
Xót.♦

Thay Đổi

Chính Mình
C

Chuỗi

Mân Côi
Maria Hoàng Hạnh Dung - Khóa 47 S.J.
Ngày Thứ Tư đã đến
Sau ba ngày ở Trại
Lòng con luôn tự nhủ
Sống sao xứng con Ngài!
Chúa ơi, con đã biết
Siêng lần chuỗi mân côi
Tâm sự cùng với Chúa
Làm những việc tông đồ
Mỗi buổi sáng tinh sương
Trên đường con đến sở
Tâm hồn thật vui sướng
Chúa cùng con đồng hành
Chúa, Mẹ ban rất nhiều
Lòng không sao kể hết
Mình lần chuỗi mân côi
Kính dâng lên Chúa, Mẹ

ó một con quạ đang bay trên đường thì đụng
phải một ngôi nhà chim bồ câu. Bồ câu
hỏi:“Bạn muốn bay đi đâu?” Quạ nói: “Thực ra là tôi
không muốn đi, nhưng vì mọi người đều lo ngại rằng
tiếng kêu của tôi không tốt lành, cho nên tôi phải
rời đi.” Bồ câu nói với quạ: “Vậy thì tốt nhất là bạn
đừng phí công vô sức! Nếu bạn không thực sự thay
đổi tiếng kêu của mình thì cho dù bạn đi đến chỗ nào
cũng sẽ đều không được chào đón.”

Một chuỗi dâng lên Chúa
Chuỗi khác dâng kính Mẹ
Chúa sẽ giúp thêm sức
Mẹ sẽ ban thêm ơn

Cảm nhận:

Chấp tay con nguyện cầu
Con lần chuỗi mân côi
Ca tụng từng lời Chúa
Trong tình yêu của Mẹ ♦

Nếu bạn mong muốn hết thảy mọi thứ xung quanh
mình trở nên tốt đẹp, thì trước tiên hãy thay đổi chính
mình.
60 – Đặc San Phong Trào Cursillo – Sacramento 2016

Ban cho một ngày đẹp
Mọi việc đều suông sẻ
Trong cuộc sống đời này
Và hạnh phúc đời sau
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Ánh Mắt Mẹ La Vang
Maria Đỗ Hải Oanh
Nếu bạn có dịp đến tham dự Lễ Khánh thành đài Đức
Mẹ LA VANG tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt
Nam, Sacramento Miền Bắc California thì bạn cũng
đã có giây phút tuyệt vời. Hôm ấy giáo dân ở nhiều
nơi khác, Mỹ có Việt có, cùng chung lòng với giáo
dân Việt thuộc giáo xứ đến để tỏ lòng kính mến, chiêm
ngưỡng Mẹ.
Qua nhiều năm tháng, ngày hôm nay Giáo xứ Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam có một nhà thờ khang
trang và một tượng đài Đức Mẹ La Vang uy nghi tại
Sacramento. Sau nghi thức thánh hiến tượng Mẹ, khi
tấm vải trắng vừa được kéo xuống trong tiếng vỗ tay
vui mừng của mọi người, tôi đã chú ý và nhìn thấy nơi
bức tượng Đức Mẹ La Vang đôi mắt màu đen láy đang
cúi nhìn đoàn con của Mẹ!

Khánh thành đài Mẹ La Vang
Ngẩng lên nhìn Mẹ muôn vàn kính yêu
Mắt xinh đen láy dịu hiền
Nhìn đoàn con khấn bao điều cậy trông
Chưa ai khấn Mẹ về không
Vì thương xót, Mẹ động lòng ủi an
Không còn đau khổ kêu than!
Con nương bóng Mẹ bình an cõi lòng
Niềm vui hạnh phúc dập dồn
Từ nay có Mẹ không còn đơn côi
Con dâng Chuỗi Ngọc Mân Côi
Lời kinh thắm đượm chẳng ngơi từng chiều
Tạ ơn Thiên Chúa bao điều
Ban cho Giáo xứ thật nhiều Hồng ân
Hôm nay dâng Mẹ La Vang
Niềm vui chan chứa bình an tâm hồn. ♦

Lúc này tôi hết sức xúc động và thốt lên:
- Tạ ơn Mẹ hôm nay con được nhìn thấy ánh mắt từ bi
nhân hậu của Mẹ!
Tôi xin ghi lại khoảnh khắc kỳ diệu khi nhìn thấy Ánh
Mắt Mẹ La Vang!
Tạ ơn Mẹ vì nhờ Mẹ mà con đến với Chúa và xin ca
ngợi Mẹ LaVang: vâng lời Mẹ nhắc nhủ mà con siêng
năng Lần Chuỗi Mân Côi để thánh hóa bản thân mình.
Sau đây là vài vần thơ dâng kính Mẹ:

**

ÁNH MẮT MẸ LA VANG
La Vang Mẹ ở Việt Nam
Hôm nay tại Mỹ muôn vàn sướng vui
Mẹ nay ở chốn hai quê
Chúng con chào đón Mẹ về trao ban
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Hy Vọng Đã Vươn Lên
Teresa Vũ Lệ Dung
“Hãy đến cùng Ta…”

C

húa Giêsu mời gọi tất cả anh chị em cursillista
Sacramento đến với Ngài cuối tuần qua, “Ta sẽ
cho các con nghỉ ngơi và bồi dưỡng.” Chủ đề của
năm nay: Hồng Ân Đức Cậy. Điểm hẹn là nhà tĩnh
tâm Trinity Pines, Colfax. Tuyệt đẹp, một weekend
đầu mùa thu, cùng trút bỏ lo âu thường nhật, với hành
trang đơn sơ, lên đường cho cuộc gặp gỡ Đấng rất yêu
mình.
Vâng, chúng con chạy đến với Chúa, các con cái Chúa
đây. Đứa thì mệt mỏi vì sinh kế, đứa khác đói của ăn
thiêng liêng, thèm Lời Chúa hơn cơm bánh, có đứa tan
nát cõi lòng vì không còn hy vọng gì vào tương lai…
Chúng con đi tìm Chúa như dân Do Thái xưa tìm thầy
lang Giêsu cho các chứng bệnh hiểm nghèo đeo đuổi.
Quả thật, Chúa không để ai thất vọng về không. Khi
đến với Ngài, tâm hồn héo úa, tội lỗi đè nặng, thất
vọng đắng cay. Trở về, nét rạng rỡ trên khuôn mặt mỗi
người, lời tạ ơn không ngớt trên môi, trái tim được đổi
mới nên thấy thế giới quanh mình cũng mang màu sắc
tươi thắm. Chúa làm sao mà hay vậy?

“Thánh Thần Sẽ Đổi Mới Các Con…”
Chỉ trong vòng hai mươi bốn giờ ngắn ngủi, tôi thấy
mình đã được học hỏi và được tặng ban biết bao ơn
lành tâm linh. Qua những bài giảng thuyết của các cha,
Chúa thánh thần đã giúp tôi hiểu, cảm nhận không chỉ
bằng trí óc, mà bằng cả con tim, và khắc sâu bài học
trong linh hồn tôi. Tôi chắc rằng chính Ngôi Ba Thiên
Chúa cũng linh hứng cho các cha khi dạy, vì tôi như
thấy cả cái say mê, xác tín của các ngài, song song với
khả năng trình bày bài học khúc chiết, linh động với
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thật nhiều hình ảnh xen lẫn lý thuyết.
Chúa Thánh Thần đòi tôi phải đi sâu vào nội tâm mình
để trả lời các câu hỏi nóng bỏng: Tôi có trông cậy gì
không? Tôi đã làm nô lệ cho những đam mê nào? Tôi
mong chờ Chúa giải thoát tôi khỏi điều gì?
Đi vào nội tâm chính mình? Không dễ dàng và không
thú vị lắm đâu! Tôi luôn có bao nhiêu mặt nạ che dấu
tôi khỏi cái nhìn săm soi của người khác. Thế mà bây
giờ, Chúa lại bảo tôi phải lột bỏ mọi giả tạo trước nhan
Ngài. “ Cái gì ngăn cản bạn xuất hiện trần trụi trước
Chúa?” Câu hỏi gợi ý suy niệm của cha Chữ coi vậy
mà “độc” ghê! Vâng, nhưng nếu tôi muốn khỏi các
bệnh tật tâm hồn, tôi phải nhận ra các tội lỗi nơi mình,
xin ơn tha thứ, chấp nhận để Chúa cắt tỉa, để rồi ơn
Thánh thần mới có thể đổ tràn trên linh hồn tôi, giúp
tôi sống đời sống mới làm con Thiên Chúa được.
Sau phần trình bày “Lòng trông cậy- Noi gương Mẹ
Maria,” cha Khôi đặt câu hỏi: Biến cố nào trong đời
anh chị khiến anh chị đã phải vất vả với lòng trông
cậy? Kết quả ra sao? Do sáng kiến của Sơ Tuyết Mai,
người điều hợp chương trình, mọi người sẽ cầu nguyện
rồi viết thành lá thư của riêng mình, gửi cho Chúa
Giêsu nhờ Mẹ Maria chuyển. Lạy Chúa Thánh thần,
xin dẫn dắt con vào nội tâm, vào lịch sử của chính đời
mình, và cũng dạy con viết thư cho Chúa nữa.Viết lách
vẫn là điều con yêu thích, nhưng con bao giờ cũng cầu
nguyện với Ngài trước khi khởi sự.
Phần trình bày chứng từ “Sống trông cậy trong gia
đình” của anh chị Thanh-Tiên được nhiều người yêu
thích. Thành thật và đầy cảm xúc, anh chị đã thuật lại
cuộc đời họ qua các thăng trầm. Những đau thương,
vật lộn với thử thách cam go của anh chị đã làm rơi
lệ, đã nhận được sự đồng cảm của cử toạ. Nhưng đức
trông cậy vào tình thương và sự quan phòng của Chúa
cứu họ ngay khi họ xuống tới bờ vực thẳm của đổ vỡ
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hạnh phúc và cả mạng sống. “ Tôi bám vào Lời Chúa.
Gương trông cậy của ông Gióp lúc bị thử thách đến tận
cùng đã khích lệ tôi…”

Chúa:
“….Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc
Chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây….”

Một điều tôi hoàn toàn tâm đắc với anh chị, là trước
khi cưới, anh chị đã xác định: “Đặt Chúa lên trên
hết mọi sự.” Tôi tưởng đây là một xác định rất khôn
ngoan, rất nền tảng cho bất cứ ai ở mọi bậc sống. Giữa
một thế giới đang qua đi này, tôi ước mong những gì?
Tôi đặt hy vọng nơi ai? Tạ ơn Chúa, tôi đã được dạy
dỗ rằng: ”Đức cậy giúp ta đừng quá bám víu với trần
gian. Hy vọng là khao khát Nước Trời và đời sống
vĩnh cửu, dựa vào ân sủng Chúa chứ không dựa vào
sức mạnh loài người…”

Lời kinh êm dịu nâng tâm hồn tôi lên cùng với ánh
bình mình lấp lánh qua kính cửa. Thiên Chúa của tôi,
ngàn trùng cao cả, thật đáng ca tụng suy tôn!

Tuổi Trẻ Tài Cao ?
Em út cursillista mới “ra lò” khóa 1 và 2 vừa rồi mà
giỏi quá ta! Đảm nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được giao: Chí: trưởng ban Phụng Vụ; Út và Tuấn
Cồ: trưởng Ban Ẩm thực. Các anh chị khen quá xá!
Thật đấy chứ. Trang hoàng, ca hát, các nghi thức
phụng vụ đều tốt đẹp, phân chia công việc rõ ràng.
Ban ẩm thực thì giỏi quá cỡ. Thức ăn dư tràn, phục vụ
nhiệt tình, hăng hái. Các anh chị áy náy, thấy Ban vất
vả quá, không biết có giờ để tham dự đầy đủ các bài
giảng thuyết và sinh hoạt không…
Ban Ẩm thực có Tuấn cồ, giỏi nấu nướng mà văn nghệ
lại rất hay. Khi Tuấn cồ cất giọng ca bài “Xin Còn Gọi
Tên Nhau” thì cả phòng ăn sôi động hẳn lên. Tiếng đập
nhịp trên bàn, cả tiếng gõ vào nồi niêu, om xòm phụ
họa. Có đứa tán thưởng: Hát hay hơn Khánh Ly! Phen
này đề nghị cha Sở, có văn nghệ Giáo xứ, khỏi mướn
ca sĩ, để Tuấn cồ lên biểu diễn còn ăn tiền hơn!
Xin hết lòng cám ơn tất cả. Tình người làm hiện
thực tình Chúa.

Một Thoáng Thiên Đàng
Tôi đi lên đồi cao weekend này để “hẹn hò” với Thiên
Chúa. Tôi đi lượm những hạt châu ngọc rải rác đó
đây…
Sáng sớm, khi trời còn mờ sương, chúng tôi tụ họp
đọc Kinh Sáng. Tuyệt đẹp các lời Thánh Thi chúc tụng

Rồi Kinh Trưa: Kinh Truyền Tin, Kinh Mân Côi,
những lời kinh tuyệt đẹp kính Mẹ Maria. Tôi chợt thấy
đời sống các đan sĩ sao đáng ước mơ: thay cho nhân
loại, dâng lên Thiên tòa những lời ca hát không ngơi.
Tôi đã âm thầm rơi lệ vì cảm kích tình Chúa Cha khi
cùng anh chị em hát lời:
...“Cho con sinh ra trong ngàn người rồi Cha khẽ gọi
con đi, dù tâm tư con chưa thể hiểu thấu sự gì.”
Và để đến hôm nay ân phúc tràn đầy bước chân vào
đời chứng nhân Tin Mừng. Người Cha biết con yếu
đuối, xin cho con niềm phó thác và lòng trông cậy…
Tuyệt diệu Người Cha, Đấng đã soi sáng dẫn dắt cả
nhân loại, và không ngừng “quyến rũ” bao người về
bên ngài!
Hồng ân nối tiếp hồng ân. Ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
nguyên tội ngày 8, tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô
sẽ khai mạc “Năm thánh Lòng Chúa Thương Xót.”
Sao mà Chúa thương tôi đến vậy? Tôi so đo, tính toán
với Chúa từng chút, trong khi Ngài hào phóng, luôn
rộng tay ban phát muôn ơn. Lạy Thiên Chúa của con,
con xin lỗi Cha, và những muốn yêu Cha cho hết lòng,
hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn con …
….Thiên Chúa giàu lòng thương xót ( Eph 2:4).
….Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là
Đấng nhân từ ( Lc 6:36).
Ôi Cha yêu quý, xin cho con hiểu những lời này,
không chỉ bằng trí óc, mà với cả con tim, và trong thực
hành nữa!

Để Nên Lời Ngợi Ca cho hiển Vinh danh
Người….
Vâng, Chúa mời gọi tôi lên núi không phải ở mãi trên
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ấy. Chúa ban ân sủng cho tôi để tôi cộng tác dựng xây
Nước Ngài. Tôi xuống núi với homework chứ! Lời
Chúa từ hơn hai ngàn năm mà vẫn hiện sinh. Những
câu chất vấn của Chúa sẽ theo tôi xuống núi, sẽ đòi
buộc tôi phải sống, phải hành động để làm triển nở ân
huệ Chúa ban..
Tôi muốn xin Chúa điều gì? Các lợi lộc trần thế? Hay
phải theo định hướng của Chúa Giêsu: Hãy xin cho tên
các con được ghi ở trên trời?
Tôi đã hợp tác với ân sủng Chúa thế nào? Tôi có sẵn
lòng ra khỏi vùng an toàn, các hàng rào dễ chịu do
mình dựng nên để tránh dấn thân, tránh phiền toái?
Tôi cứ leo lẻo cái miệng tôi yêu kính Mẹ Maria lắm,
nhưng tôi có để tâm suy niệm xem biến cố nào trong
đời Mẹ, tôi thấy Mẹ đã tỏ ra cậy trông đáng kể nhất?
Tôi học được bài học gì?
Chưa hết, Chúa tiếp tục chất vấn tôi: Đời sống của
tôi phản ánh lòng thương xót của Chúa thế nào? Cái
gì cản trở tôi nhìn bằng ánh mắt của Lòng thương xót
Chúa?
Lạy Chúa tôi, “chơi” với Chúa mệt thật chứ không dễ
đâu! Chúa đòi hỏi nhiều quá! Mà con thì thích rong
chơi theo kiểu nhạc sĩ lãng tử Trịnh Công Sơn “…cuộc
đời đó, có bao nhiêu mà hững hờ!”
...“Ơn Ta đủ cho con…”
...“Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”
...“Chúa ThánhThần sẽ dạy dỗ các con mọi điều”
Tôi sẽ không chiến đấu một mình. Ngôi Ba Thiên
Chúa hoạt động âm thầm mà mạnh mẽ, sẽ hướng dẫn
và tăng sức cho tôi. Các anh chị em cursillistas cùng
đồng hành với tôi. Những sứ giả Tin Mừng: các cha,
sơ… sẽ nâng đỡ và giáo dục tôi. Tất cả “để nên Lời
Ngợi Ca, cho Hiển Vinh Danh Người…” ♦

“Anh em hãy biết thương
xót như Cha anh em là
Đấng thương xót.” (Luca 6:36)
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Cầu Nguyện
Giuse Bùi Minh Lưỡng

U

ltreya tháng 12, năm 2015, dự thánh lễ xong tôi
có cảm giác như mơ. Từ trước tôi luôn mong
muốn có một cha linh hướng của phong trào dâng lễ
trong các buồi Ultreya. Giấc mơ tôi đã ấp ủ bao lâu,
nay đã trở thành sự thật: Thầy Chí Thánh đã gởi cha
linh hướng đến với phong trào.
Sau Thánh lễ, gặp anh phụ trách đặc san ngỏ lời muốn
tôi chia sẻ một vài kỷ niệm trong lúc đảm nhận trưởng
phong trào. Vào một buổi chiều hè năm 2010, sau khi
tan lễ chiều, tôi ra về. Thật tình cờ thầy Sáu Tiến gặp
và mời vào dự sinh hoạt Ultreya. Tôi cảm thấy ngại
ngùng vì đã lâu lắm rồi tôi không tham dự một sinh
hoạt nào của phong trào. Vì cả nể nên tôi cũng vào.
Hơi nản! Nhìn vào chỉ thấy không quá hai mươi người.
Tôi bước vào theo dõi, im lặng và lắng nghe anh chị
em chia sẻ. Sau phần chia sẻ, thầy Tiến chuyển qua
mục bầu trưởng ban điều hành phong trào. Sao mà
cũng giống như nhiều đoàn thể khác: sau phần ứng
cử, nếu không một ai “dại” liều mình ứng cử thì như
mọi người biết là đến phần đề cử. Đây mới là chuyện
thật bất ngờ: thầy Tiến đưa tôi vào danh sách anh chị
em “được” đề cử hôm ấy. Tôi “hết lòng” từ chối với
đủ mọi lý do tôi có thể nghĩ ra được, nhưng không
sao thoát khỏi cây “thánh giá” mà thầy Tiến trao cho.
Với kết quả của màn đề cử gượng ép và bầu cử chóng
vánh hôm đó, tôi “bị o ép” nhận trách nhiệm Trưởng
Ban Điều Hành. Không thể nào từ chối thì thôi đành
phải nhận vậy. Sau đó tôi xin được phép chọn thành
phần của Ban Điều Hành. Tất cả đều là những người
chưa quen biết, ngoại trừ chị Mẫn. Đêm đó đúng là
một “đêm không ngủ,” vì tôi thao thức về trách nhiệm
của mình đối với phong trào. Không lo sao được, vì
đã năm năm dài phong trào không sinh hoạt đều đặn,
không có ban điều hành. Vì tình yêu đặc biệt đối với
phong trào, thầy Sáu Tiến đã nâng đỡ để phong trào

Suối Nguồn Thương Xót
sống sót, sinh hoạt cầm chừng. Lúc ấy tôi phân vân tự
hỏi có phải Thầy Chí Thánh đã mời gọi tôi trở về với
Thầy qua sinh hoạt của phong trào, như lời Thầy mời
gọi năm xưa trong Ba Ngày tĩnh huấn: “Thầy tin tưởng
nơi con.” Tôi nghĩ tôi phải làm gì đó để đáp lại lời mời
gọi của Thầy. Tôi đã cầu nguyện thật nhiều, vì chỉ có
cầu nguyện tôi mới biết tôi phải làm gì. Tôi cần có
nghị lực nữa. Nghị lực ấy tôi chỉ kín múc được từ Thầy
Chí Thánh. Chúa Giêsu đã phán: “Tất cả những gì anh
em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ
được” ( Mt 21,22) .

hỏi, chia sẻ. Bên cạnh đó hằng năm có chương trình
tĩnh tâm cho phong trào và cũng có những sinh hoạt
picnic vào mùa hè cho anh chị em và gia đình. Những
hoạt động như thế góp phần tạo cho tình huynh đệ mỗi
ngày một thắm thiết hơn. Hằng năm, anh chị em cố
gắng liên lạc và giới thiệu tham dự viên cho Khóa Ba
Ngày ở San Jose để nhiều người được cơ hội hiểu biết
về Cursillo và gia tăng con số thành viên.

Một kỷ niệm khó quên đối với tôi là phong trào đã cố
gắng tổ chức Hội Ngộ Mừng Xuân vào năm 2012 tại
nhà hàng Saigon Bay,
Tất cả đều nhờ hồng ân
cũng là dịp mừng kính
của Thầy: Ngài đã cho
Thánh Phaolô Quan
tôi có cơ hội làm việc vói
Thầy. Trong lời chào
nhiều anh chị nhiệt thành.
mừng quan khách tham
Họ hết mình dấn thân cho
dự, hôm đó tôi thật sự
các sinh hoạt của phong
xúc động và muốn khóc.
trào. Những anh chị em
Một thành công vượt
gắn bó với trách nhiệm
dự định của nhóm tổ
khác nhau trong ban điều
chức. Một số anh chị
hành lúc đó, tôi xin được
em ngừng sinh hoạt một
phép kể: các anh Vương
thời gian, nay có dịp
Ban
Tổ
Chức
Tiệc
Hội
Ngộ
Năm
2012
anh Tuấn, anh Thành, anh
để trở về sưởi ấm tình
Hải Lưu, chị Phượng, chị Mẫn, anh Hoàng Trần, chị
huynh đệ bên Thầy Chí Thánh. Qua sự kiện này, qua
Bích, anh Quang, anh Tom và anh Hộ. Đó là những
những công việc chung khác, anh chị em hợp tác và
anh chị yêu thương và xem phong trào là môi trường
trở nên gắn bó hơn. Và nay Tiệc Hội Ngộ đã trở nên sự
sinh hoạt của Ngày Thứ Tư. Bên cạnh đó, chúng tôi
kiện sinh hoạt truyền thống hằng năm của phong trào.
nhận được sự dắt dìu của các thầy Sáu Tiến và Huy.
Nhìn lại những năm tháng qua tôi xin ghi lại nơi đây
Tất cả đều cộng tác hoạt động với một tâm nguyện hết
tâm tình tri ân Thầy Chí Thánh, tri ân tất cả anh chị
lòng làm cho cây Cursillo khô héo trở nên xanh tươi.
em. Thầy Chí Thánh ngày xưa nói: “Thầy yêu thương
Tôi nhớ lại vào mỗi buổi sinh hoạt Ultreya, tôi thường
các con như thế nào, thì các con hãy yêu thương nhau
quỳ trước chân dung Thầy Chí Thánh dâng lời cầu
như vậy.” Tình yêu thương của Thầy và tình yêu
nguyện cho Phong Trào Cursillo: xin Chúa ban muôn
thương nhau đã làm cho chúng con gắn bó và làm
hồng ân cho phong trào, xin cho mọi thành viên biết
phong trào phát triển và sung mãn trong ân phúc.
yêu thương gắn bó với nhau trong tình yêu Thầy. Thầy
Cảm tạ Thầy Chí Thánh đã ban muôn hồng ân cho
đã nhận lời và ban nhiều ân phúc cho phong trào.
phong trào để chúng con luôn cố gắng để trở nên
Đúng vậy với hồng ân Chúa, phong trào thức giấc,
nhũng Kitô hữu trung thành với sứ mạng mà Thầy giao
từng bước đi lên từ giai đoạn “ngủ vùi” suốt một mùa
phó, qua cách ăn ở của chúng con, và qua tình yêu
đông dài. Bây giờ phong trào đã có những cơ cấu: có
của chúng con. Có như thế môi trường chung quanh
văn phòng điều hành, có trường lãnh đạo. Anh chị em
sẽ biến đổi, tốt đẹp hơn. Tất cả đều nhờ ơn Chúa, do
đã hết lòng phục vụ trong những cơ cấu trên; sinh hoạt
Chúa. Vì chúng con chỉ là khí cụ của Ngài.♦
nhóm đã trở nên sinh động và đều đặn hơn. Sinh hoạt
Ultreya hằng tháng có chủ đề để mọi người cùng học
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Ơn Gọi Tình Yêu
Maria Đặng Thị Vân

C

uộc đời của tôi là một chuỗi dài những ơn gọi.
Có những ơn gọi thiết tha quyết liệt, thì cũng có
những ơn gọi nhẹ nhàng xa xôi. Có những ơn gọi được
đáp trả nồng nhiệt. bên cạnh đó cũng có những ơn gọi
bị quên lãng theo thời gian. Có những khi tôi xa cách
Chúa và ơn gọi tình yêu kéo tôi về với Ngài. Cũng
có những lúc tôi tưởng mình dồi dào ân sủng, nhưng
Chúa vẫn mời gọi tôi tiến đến Ngài gần hơn.
Ơn gọi Cursillo đã đến với tôi khi ghi danh tham dự
khóa 37 ở San Jose. Ở đó,tôi đã có những cảm nghiệm
tuyệt vời trong đời mà tôi không bao giờ quên được.
Rất tiếc là sau một thời gian sinh hoạt trong phong
trào, tôi phải tạm nghỉ khi cháu bé thứ ba ra đời.
Những năm tháng đầu thực sự không thiếu những lo
âu và vất vả vì con tôi bị bệnh ngứa khá nặng, nên
công việc chăm sóc rất mệt mỏi, ngày cũng như đêm.
Nhưng qua những hy sinh đó, tôi nhận được nhiều
hồng ân và nhất là cảm nhận sâu xa tình yêu Chúa
dành cho tôi và gia đình. Những hy sinh con người,
cho dù lớn lao cách mấy cũng có giới hạn. Nhưng tình
yêu Thiên Chúa thì vô biên. Tôi cảm thấy hạnh phúc
khi thấu hiểu rằng Ngài luôn ở bên tôi, thương yêu tôi
hơn muôn vàn tình yêu tôi dành cho đứa con thơ của
mình.
Ơn gọi làm mẹ của tôi vẫn còn đang mới mẻ, thì tôi
nhận được tin căn bệnh ung thư của mẹ tôi tái phát.
Mẹ tôi ở San Jose. Từ ngày có con, tôi không thường
xuyên về San Jose như trước nữa. Mẹ tôi đã cho ra đời
10 người con trong những hoàn cảnh vô cùng eo hẹp.
Trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử, từ Bắc đến Nam,
bao lần chạy giặc thoát chết. Rồi cuối cùng đến tỵ nạn
ở Mỹ vì tương lai của con cái. Căn bệnh ung thư đã
làm mẹ tôi yếu nhiều và các cơ thể mất dần chức năng.
Mỗi khi về thăm nuôi mẹ, tôi cảm thấy gần gũi mẹ tôi
hơn bao giờ hết, mặc dù bà không còn nói được nữa.
Tôi thầm cảm tạ Chúa đã cho tôi một người mẹ hết
mực yêu thương gia đình. Với tôi, mẹ là hiện thân của
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Chúa Kitô vì người đã cho đi tất cả, không giữ lại cho
mình điều gì. Chúa đã ban tặng tôi những món quà
đặc biệt, và mẹ tôi là một trong những món quà đó, để
giúp tôi nhận ra tình yêu Thiên Chúa qua những người
chung quanh mình.
Không lâu sau khi mẹ tôi qua đời, thì một ơn gọi khác
lại đến với tôi. Các anh chị trong phòng trào Cursillo
kêu gọi tôi trở lại sinh hoạt để chuẩn bị mở Khóa Ba
Ngày đầu tiên ở Sacramento. Cũng là do ý Chúa vì lúc
này tôi đã dọn nhà đi chỗ khác, nhưng may sao anh
Tuấn Vương kiếm được email cũ nên bắt đầu liên lạc
với tôi từ đó. Các anh chị trong ban điều hành hỏi tôi
muốn làm công việc nào trong Khóa Ba Ngày. Tôi trả
lời tôi sẵn sàng làm bất cứ gì anh chị em cần. Thế rồi
tôi được giao công tác trong khối Học Vụ, đồng hành
cùng các chị Tham Dự Viên trong các Rollos. Ngày
xưa đi tham dự Khoá Ba Ngày, tôi vừa bị sốt, vừa mất
ngủ nên vẫn ước ao được trở lại làm trợ tá trong phòng
rollo. Ước mơ này đã được Chúa cho thành sự thật.
Những ngày viết rollo, thao dợt rollo, sống rollo, rồi
tám tuần tĩnh huấn là thời gian tôi được ôn lại những
kỷ niệm xưa. Chúa nhân từ đã không để tôi mất mát,
mà lần này Ngài còn cho tôi những cảm nghiệm sâu
sắc và khó quên hơn nữa.
Mỗi lần tôi được đánh động bởi tình yêu Chúa dành
cho mình thì tôi lại được mời gọi tiến xa hơn trên con
đường thánh thiện. Như người phụ nữ trong phúc âm
đã lấy tóc mình mà lau chân Chúa, vì cảm nghiệm dồi
dào lòng Chúa yêu thương, chị đã khóc nhiều (Luca
7:36-50); mỗi khi Chúa hé mở cho tôi nếm mùi tình
yêu của Ngài, thì Ngài cũng muốn tôi dấn thân hy sinh
nhiều hơn để cảm nghiệm hương vị ngọt ngào tình
yêu. Ngài mời gọi tôi vì yêu thương tôi. Đáp trả lời
mời gọi của Ngài, tôi được ban tặng chính tình yêu của
Ngài.♦
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CHIA SẺ CHỨNG NHÂN
JB Nguyễn Xuân Tiến - Ultreya 12/2015

T

ừ khi tham dự Khóa Ba Ngày về, tôi thấy mình
được ơn tích cực tham gia các công tác tông đồ
trong giáo xứ về phẩm cũng như về lượng. Ý thức
công việc tông đồ là một phần đời sống Ngày Thứ Tư,
tôi hăng hái gia tăng số công việc, đồng thời thêm ý
thức và tâm tình khi đóng góp.
Ban Giáo Lý: Tôi cộng tác với Trung Tâm Thánh
Giuse với trách nhiệm của một giảng viên Giáo lý,
kiêm trưởng ban Giáo lý, đồng thời cũng tham gia mỗi
khi trung tâm có những công việc chung. Tôi nhận dạy
lớp giáo lý tuổi “teenage,” 13-14 tuổi. Ở tuổi này, các
em đang chập chững thành người lớn, đang muốn tự
khẳng định mình nên tâm lý giao động nhiều, cần sự
cố gắng và kiên nhẫn. Tôi đã dần tìm thấy niềm vui khi
giúp các em hiểu thêm về Chúa và Giáo hội; đồng thời,
chính qua các em, tôi cũng được học hỏi thêm. Trong
công việc này, tôi ý thức thiếu nhi là tương lai của gia
đình, giáo xứ, giáo hội và của đất nước Hoa Kỳ cũng
như Việt Nam.
Thừa Tác Viên Thánh Thể: Công việc TTVTT khiến
tôi thêm lòng kính trọng và yêu mến Chúa Thánh thể
nhiều hơn. Khi kiệu Mình Thánh Chúa đến cho người
đau yếu, tôi chia sẻ phần nào nỗi khó khăn cuộc sống
của họ. Chính những người đau yếu này dạy tôi lòng
ao ước được rước Chúa và lòng tin tưởng mạnh mẽ
vào tình yêu thương của Chúa. Mình Thánh Chúa đã
đem đến sự an ủi, niềm tin và sức mạnh vượt thắng
những trở ngại trong cuộc sống.
Phong Trào Cursillo: Tôi dự các buổi Ultreya, họp
nhóm, chầu Thánh Thể, tham dự các khóa tĩnh tâm,
Trường Lãnh Đạo, hoặc chia sẻ rollo. Ơn Chúa đến
dần dần, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Tôi học hỏi
phương pháp làm việc, tinh thần tương trợ nhau giữa
các anh chị trong ban điều hành hay trong nhóm cũng
như giữa các ngành với nhau. Qua Khoá Ba Ngày tổ

chức lần đầu tại Sacramento, tôi rất cảm kích sự nhiệt
tình tương thân tương trợ giữa các ngành Sacramento,
San Jose và Oakland.
Phong trào Đền Tạ Đức Mẹ (PTĐTĐM), phong trào
Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh (CTĐSTL), hội Legio
Mariae: Tôi dự các dịp tĩnh tâm, các buổi cầu nguyện
và giúp tập hát Thánh Lễ chiều thứ Bảy hằng tháng
cho PTĐTĐM, Thánh Lễ sáng Chúa Nhật hằng tháng
cho Hội Lêgiô, và cho phong trào CTĐSTL vào những
dịp đặc biệt. Khi tham dự các Thánh Lễ, các dịp tĩnh
tâm, các buổi cầu nguyện… tôi nhận được ơn Chúa
đến thật nhiều cách này cách khác và có được sự bình
an trong tâm hồn.
Thỉnh thoảng tôi tham gia các công việc như rửa chén
bát, chuẩn bị đồ ăn, bán hàng hoặc quét dọn hội trường
chiều Chúa Nhật. Tôi thấy vui vì mình chia sẻ được
phần nào đó, dù là chút ít thôi, các công việc mà các
bác, các anh chị đang hy sinh thực hiện cho giáo xứ.
Một cảm nghiệm chung tôi có được: Khi giúp người
khác vui, lòng tôi cũng thấy vui.
Chúa ban cho mỗi người một số khả năng, đó là những
nén bạc Chúa trao. Qua việc học hỏi cũng như những
cộng tác, đóng góp, tôi đang sử dụng những nén bạc
này. Tôi nhớ lời Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận
dạy “Con chọn Chúa, không phải chọn công việc của
Chúa,” bất cứ công việc gì, làm với lòng yêu mến và
làm vì Chúa.
Trong sách Tiên Tri Isaia chúng ta nghe hôm nay, chỉ
một đoạn ngắn có đến 3 câu tiên Tri Isaia nhắc đến sứ
điệp loan báo Tin Mừng:
“Các bạn sẽ vui mừng múc nước tân nguồn ơn cứu độ.
Các bạn sẽ nói lên trong ngày đó”…
“Vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân, và
nhắc nhở: danh Người siêu việt.”
“Vì Người đã thực hiện bao kỳ công; điều đó, phải cho
toàn cõi được tường” …
Đặc San Phong Trào Cursillo – Sacramento 2016 – 67

Suối Nguồn Thương Xót
Như vậy, Tiên Tri Isaia kêu mời chúng ta: qua lời nói,
việc làm và cuộc sống , ơn cứu độ phải được truyền
rao cho mọi người.
Qua phương tiện truyền thông, chúng ta thỉnh thoảng
nghe nói về những anh hùng (heroes), anh hùng trong
chiến trận, trong các tai nạn nguy hiểm, anh hùng của
người nghèo khổ, của các môn thể thao v.v. Tôi nhận
thấy, gần gũi chúng ta có rất nhiều anh hùng, như Đức
Thánh Cha Phanxicô khả kính, các vị chủ chăn, các
linh mục, tu sĩ và giáo dân. Các ngài đang hy sinh
hằng ngày bằng chính cuộc sống, đang chính mình
chết đi từng ngày để Chúa Kitô được tỏ rạng. Các
ngài là những anh hùng loan báo Tin Mừng bằng cả
cuộc sống. Tôi muốn noi theo các gương sáng và cầu
nguyện cho các linh mục và tu sĩ.
Trong đời sống hành đạo của Ngày Thứ Tư, chúng
ta áp dụng câu châm ngôn “Một tay nắm Chúa, một
tay nắm anh em.” Anh em đây có thể là các anh chị
cursillistas, các anh chị sống xung quanh. Và rất gần
với mình, anh em đó là người bạn đời của mình. Nắm
lấy tay chồng hay vợ để tìm sự nương tựa, hoặc cùng
dìu dắt nhau làm việc tông đồ, cùng dìu dắt nhau đi về
nhà Chúa.
Xin phép được chia sẻ một điều rất riêng tư. Trước đây
Chúa đã ban cho tôi một người bạn đời nhưng nàng đã
ra đi, về với Chúa rất sớm. Điều gì khi đánh mất rồi, ta
mới nhận ra nó quý giá biết bao! Lúc nhà tôi còn sống,
có lần sau một cuộc tranh luận, rồi sang tranh cãi, nàng
đã nói “Khi mất em rồi, anh sẽ hối hận.” Chúa ban cho
con người có những linh tính báo trước. Nhà tôi nói
điều này như có điềm báo trước điều gì đó. Khi chúng
tôi có một cháu trai, tôi khuyên nàng nuôi con bằng
sữa mẹ vì tình mẹ con sẽ nhờ đó được khắng khít, mật
thiết hơn. Sau một thời gian ngắn, nàng ngừng nuôi
con bằng sữa mình và giải thích: “Mỗi lần cho con bú,
nước mắt em cứ lưng tròng và tuôn ra.” Nàng đã linh
cảm được sẽ sớm xa cách con mình và con thơ dại sẽ
phải xa mẹ? Quả đúng như vậy, nàng đã từ biệt con thơ
khi cháu chưa đầy hai tuổi vì cơn bệnh hiểm nghèo.
Trong thời gian chữa chạy, có lần người quen đến thăm
và an ủi, nhà tôi nói “Cám ơn bác, cháu đã sẵn sàng
rồi.” Tôi ngạc nhiên khi nghe câu nói đó, nhưng cảm
thấy an lòng vì nàng đã chuẩn bị và sẵn sàng. Điều
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tôi muốn chia sẻ ở đây là: Hãy yêu mến và qúy trọng
người bạn đời mà Chúa ban cho, vì đó là một hồng ân
rất qúy giá mà Chúa ban trong đời sống. “Tương kính
như tân,” yêu mến và kính trọng nhau như thuở ban
đầu. Lời khuyên của các cụ thật thâm sâu, chí lý!

T

óm tắt một vài ý chính mà tôi muốn chia sẻ hôm
nay qua công việc tông đồ :

- Thứ nhất: khi mình cho đi hoặc đem niềm vui đến
cho người khác, mình nhận lãnh trở lại niềm vui.
Chúng ta nghe Thánh Phanxicô trong kinh Hòa Bình
“Chính lúc hiến thân là khi được nhận lãnh.”
- Thứ hai: làm vì Chúa, không vì công việc. Khi làm
vì Chúa thì mọi công việc đều có giá trị cao đẹp.
- Thứ ba: trong đời sống chứng nhân, loan báo Tin
Mừng chúng ta có những gương rất sống động và gần
gũi. Đó là đời sống dấn thân của các linh mục và tu sĩ.
Chúng ta noi gương sáng và cầu nguyện cho các Ngài.
- Thứ tư: thực hiện câu châm ngôn “một tay nắm
Chúa, một tay nắm anh em,” anh em đây là các anh chị
cursillistas, các anh chị xung quanh, và gần gũi hơn cả
là chồng hay vợ của mình.
De Colores! ♦

Đại Hội Ultreya - Đón Tân Cursillistas
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Bài Học từ Ultreya
Teresa Vũ Lệ Dung

U

ltreya tháng 9.2015 đã mang đến cho tôi những
suy tư về “cái đói” của con người.

Cha Chữ, với ngôn từ đơn sơ, chia sẻ cho chúng tôi
việc làm “đồng hành với người homeless” của cha.
Họ ở quanh ta thôi, ngay trong thành phố này. Họ cần
cơm bánh, cần các nhu cầu vật chất như bao người
khác. Tôi chắc chắn rằng không chỉ mang của ăn vật
chất cho họ, cha còn mang cả tình thương, sự ủi an và
những nâng đỡ cần thiết, là những điều mà bất cứ ai
cũng cần đến.
Qua phần chia sẻ của chị Bích, khi chị cùng gia đình
đi phát bánh mì cho người homeless, rồi đi thăm các
cụ già ở nursing home, tôi thấy biết bao cái “đói” khác
quanh tôi. Cái đói tình thương. Họ cần được có người
chia sẻ, thông cảm, cầu nguyện cho. Có khi nhu cầu
cơm áo không phải là điều bức thiết, họ chỉ cần được
thăm viếng, chuyện trò… Những điều ta cho là bình
thường trong cuộc sống lại là những khát khao của bao
người ở phần cuối của cuộc đời.
Chưa hết đâu, còn cái “đói” thiêng liêng nữa. Chị
Phương Nam, đại diện cho các anh chị em ở Stockton
tâm sự về nỗi khát khao của các cursillistas ở thành
phố này, thèm muốn có các sinh hoạt họp nhóm,
ultreya như Sacramento. Các cursillistas Sacto ơi,
chúng ta giàu có quá !
Vâng, cái đói tâm linh, tình cảm tuy không dữ dội,
thúc bách như cái đói cơm bánh, nhưng cũng mãnh
liệt, thôi thúc, dằn vặt không nguôi. Nhưng định danh
được mình đói khát của ăn thiêng liêng, đói khát Thiên
Chúa cũng đã là một ân huệ rồi. Tại sao? Bởi vì có
những người thấy mình đầy đủ mọi thứ trong cuộc
sống, mà vẫn bồn chồn, bất an.
Người bạn thân của tôi, chị XM, thường được mọi
người cho là diễm phúc. Chị có đầy đủ mọi điều kiện

vật chất mà một phụ nữ có thể ước mơ. Tôi rất quý
mến chị, và biết bao lần muốn giới thiệu Đức Kitô
với chị, vì tôi cảm nghiệm bằng cả đời sống mình, chỉ
có Chúa mới làm thỏa mãn tất cả khao khát sâu thẳm
của con người. XM nhẹ nhàng từ chối, và tôi đành tôn
trọng tự do của chị, tuy vẫn không ngớt cầu nguyện
cho chị.
Là bạn thân, tôi thấy dạo này XM hay tư lự, hay nói và
viết những điều có tính cách suy tư, triết lý, một điều
chị chưa hề làm trước kia. Cách hành xử của chị làm
tôi nghĩ chị đang bị xâu xé nội tâm, đang khao khát
một điều mà chị không thể định danh. Vì lý do nào đó
chị không nói ra, nhưng tôi đoán biết tất cả những đầy
đủ, thành công vật chất không làm chị thỏa mãn. Chị
thấy thiếu thốn mà không biết mình thiếu điều gì.
… “ ta lần mò leo mãi, không qua được vách sầu…”
Chị thiếu Thiên Chúa, thiếu đức tin đó! Thiên Chúa
khi tạo dựng con người, đã đặt để trong thẳm sâu mỗi
người tiếng gọi huớng về Ngài, tiếng gọi thôi thúc để
người ta đi tìm Ngài, cội nguồn của bình an và hạnh
phúc, như Thánh Augustinô nói: Chúa đã dựng nên
con cho Chúa, và linh hồn con mãi khắc khoải cho đến
khi được nghỉ yên trong Chúa.
Tôi không sao quên được tâm tình của một người bạn
khác: “ Tôi cố quên đi cái bứt rứt không yên ấy, vùi
đầu vào công việc, nhưng không xong. Tôi lại phải đối
diện với vấn đề khi rời các con số…. Rồi khi màn đêm
buông xuống, tôi mệt mà khó lòng chợp mắt được….”
Một bạn trẻ đang được coi là nắm trong tay một tương
lai sáng sủa cũng băn khoăn như nhạc sĩ Vũ thành An
trong “Đời Đá Vàng”
“…..Ô hay, tại sao ta đến chốn này
Quay cuồng mãi hoài, có gì vui?....”
Trong đức tin, tôi tin Chúa là giải đáp tuyệt diệu cho
tất cả các băn khoăn, các vấn nạn cơ bản của con
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người. Ôi, hạnh phúc thay chúng ta khi đã được biết
và yêu Ngài. Chúng ta không phải lần mò trong bóng
đêm, khao khát và tìm kiếm điều mà mình không thể
định danh. Nhưng Thiên Chúa cũng là Cha nhân lành.
Một khi cài đặt vào con người nỗi thôi thúc tìm kiếm,
Ngài cũng dẫn dắt, sắp xếp để giúp nó nhận ra sự hiện
hữu của Ngài: Chúa đã yêu ta từ thuở đời đời!
Nhưng Chúa cũng mời gọi con người cộng tác. Sự
cộng tác của bản thân người đang trên đường lữ hành
tìm chân lý, và của chúng ta nữa, những cursillistas
muốn “kết bạn, làm bạn và mang bạn đến với Chúa.”
Hãy xem phép lạ “bánh hóa nhiều:” Phép lạ dĩ nhiên
đến từ Chúa, nhưng dường như sẽ không xảy ra nếu
thiếu sự cộng tác của em bé có năm chiếc bánh và hai
con cá; của tông đồ Andrê là người tìm ra em bé trong
đám đông và giới thiệu với Chúa Giêsu.
Hãy lên đường bạn ơi. Lên đường chung tay chia sẻ
cơm bánh, tình thương, sự cảm thông hay đồng hành
với những người đang khắc khoải tìm Ngài trong bóng
đêm. Đó là lời mời gọi của Ultreya tháng 9, 2015 và
cũng là của Chúa chúng ta, Đấng luôn muốn chúng ta
nối dài cánh tay của Ngài trong thời đại ta đang sống
hôm nay. ♦

Khẩu Hiệu
và
Logo
Năm Thánh

(sưu tầm)

Khẩu hiệu “Thương Xót Như Chúa Cha” (x. Lc 6,36)
là lời mời gọi sống lòng thương xót theo gương Cha
trên trời, dạy chúng ta đừng xét đoán và kết án, nhưng
hãy tha thứ và yêu thương vô giới hạn (x. Lc 6,37-38).
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Logo là công trình của linh mục dòng Tên, cha Marko
I. Rupnik. Tự nó, logo là một tổng luận thần học về
lòng thương xót. Thật vậy, logo trình bày một hình ảnh
rất thân quen với Giáo Hội sơ khai, nghĩa là trình bày
tình yêu của Chúa Kitô, Đấng đã đưa mầu nhiệm Nhập
thể (hai bản tính, thiên tính và nhân tính) đến chỗ hoàn
thành bằng ơn cứu chuộc (những dấu đinh trên hai tay
và hai chân). Đấng chăn chiên lành đã chạm đến xác
thịt nhân loại cách sâu xa và tràn đầy tình yêu đến nỗi
mang lại sự thay đổi tận gốc. Người đã mang nhân
loại trên vai Người với tất cả lòng thương xót, cặp mắt
của Đấng chăn chiên lành và cặp mắt của Adam trở
nên một, để Chúa Kitô nhìn mọi sự bằng cặp mắt của
Adam và Adam nhìn mọi sự bằng cặp mắt của Chúa
Kitô. Nơi Chúa Kitô, Adam mới, mọi người nam nữ
đều khám phá nhân tính của chính mình và tương lai
sẽ đến, khi chiêm ngắm tình yêu của Chúa Cha qua
cặp mắt của Chúa Kitô.
Nền của hình ảnh trên là ba hình bầu dục đồng tâm,
càng đi ra bên ngoài thì mầu sắc càng nhạt đi, diễn tả
hành động của Chúa Kitô đưa nhân loại ra khỏi đêm
tối của tội lỗi và sự chết. Ngược lại, khi nhìn từ ngoài
vào, chiều sâu của mảng màu tối lại diễn tả tính khôn
dò của tình yêu Thiên Chúa, Đấng tha thứ tất cả.♦

Tiến Tới
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Tình Bạn Thiêng Liêng
Giuse Trần Ngọc Hoàng
“Thiên Chúa là tác giả của tình bạn và chính Ngài
ban tặng tình bạn cho ta. Vì thế tình bạn là một ân
sủng. “
Ý nghĩa của tình bạn rất bao la, vậy để khỏi đi xa chủ
đề hôm nay, tôi xin mượn định nghĩa của triết gia
Aristotle về tình bạn.

Stagira Aristotle, Greece
Platonic Academy (367 BC-347 BC)
Định Nghĩa Tình Bạn (Aristotle):
Là “Người tuyệt hảo (excellent person) đối xử với bạn
mình giống như đối xử với chính mình, vì người bạn
của mình là phiên bản khác của mình. Mình là người
như thế nào đó là sự chọn lựa của chính mình.” Giá trị
của tình bạn có thể được biểu lộ bằng những lợi ích do
bạn mang lại. Đó là:
1. Mình muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn mình;
2. Sự đồng cảm giữa mình và bạn, hay là tâm tình chia
sẻ mọi hoàn của mình cũng như bạn;
3. Thành thật, ngay cả trong hoàn cảnh khó nói sự thật
cho bạn biết;
4. Thông cảm và nâng đỡ nhau;
5. Vui mừng khi có bạn, khi gặp bạn;

6. Tin cậy nhau;
7. Tích cực tôn trọng và hỗ trợ nhau; và
8. Luôn luôn có tâm tình an nhiên.
Tình Bạn Thiêng Liêng:
Là tình bạn giữa những người muốn sống tuyệt hảo
và luôn luôn hướng về Chúa, nghĩa là tình bạn giúp

nhau sống KÍNH MẾN VÀ YÊU CHÚA. Trong sách
“Tự Thú” của Thánh Augustinô, Ngài không để lại một
khảo luận nào về tình bạn, thế nhưng Ngài rất mê cuốn
sách “Tình Bạn” của Cicero. Chính cuộc sống cá nhân
của Ngài, Ngài đã cảm nhận về tình bạn. Có những
người bạn đã đưa Ngài vào đường tội lỗi. Có những
người phụ nữ đưa Ngài vào sa đọa để có một đứa con
rơi. Ngài cho rằng “Không có bạn, cuộc đời không thể
nào hạnh phúc.” Sau khi trở lại, Ngài tự hỏi, nếu người
đời đã có những tình bạn đẹp trong cuộc đời, thì tại sao
người Kitô hữu lại không có được tình bạn trong Kitô
giáo làm sáng thêm vẻ đẹp của tình bạn đó? Thánh
Augustinô đã đòi hỏi tình bạn thiêng liêng gồm có:
1. Yêu bạn: Vì bạn là hình ảnh của Thiên Chúa. Yêu
bạn dựa vào Chúa và trong Chúa.
2. Tin tưởng nơi bạn: tôn kính sự hiện diện của Thiên
Chúa cư ngụ trong trái tim của bạn.
3. Chân thật: là điều cần thiết của tình bạn. Dối trá,
nịnh hót đồng nghĩa với phản bội. Tình bạn phải được
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sửa lỗi bằng sự dịu dàng, thấu hiểu, cảm thông nhau.
trọng, vì bạn tốt đưa mình đi lên, bạn xấu dìm mình
xuống.” Thánh Kinh có nói “đi với người khôn, ắt sẽ
4. Cầu nguyện cho nhau: Cầu nguyện là phương thức
nên khôn; chơi cùng kẻ dại, sẽ mang lấy họa.” (Cách
thanh luyện, tăng cường và đào sâu tình bạn đích thực.
Ngôn 13:20).
Vì vậy Thánh Augustinô luôn yêu cầu các bạn hữu cầu
nguyện cho Ngài.
Trong cuộc họp mặt “niềm vui sống đạo” cuối năm
1998” Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn
Một khi tình bạn thiêng liêng hiện diện ở khắp nơi,
Văn Thuận, Cánh chim đầu đàn của Phong Trào
người ta sẽ cảm nhận sự cao cả và linh thiêng của ơn
Cursillo Ngành Việt Nam, đã chia sẻ 10 khuyết điểm
Chúa. Phong Trào Cursillo, nhờ sự hướng dẫn của
của Chúa Giêsu. Tôi xin rút ra vài ý làm những bài học
Chúa Thánh Thần, đã lấy tình bạn, “kết bạn, là bạn
nhỏ để xây dựng tình bạn.
và đưa bạn về với Chúa” làm phương thức rao truyền
Tin Mừng. Người cursillista được mời gọi sống chung
1. Kém trí nhớ. Cho dù sắp trút hơi thở Chúa Giêsu
với anh chị em cursillistas khác, qua Hội Nhóm và
không sưu tra lại lý lịch người gian phi để nhớ xem
Ultreya, để tình bạn của họ với nhau được Chúa thánh
hắn gian ác đến mức độ nào, không cân nhắc tội nặng,
hoá và tiến dần đến tình bạn thiêng liêng, trong đó
nhẹ để châm chước hay tạm ra hình phạt thế nào đó
Chúa luôn hiện diện giữa họ. Đó là ý nghĩa tình bác ái
cho thích đáng. Người quên tất cả mọi điều gian ác
siêu việt, mà người cursillista lãnh đạo tâm niệm hằng
trước đó, quên đến độ ngay hôm đó hứa ngay Nước
ngày trong Lời Nguyện. Thực tế cho thấy, nhiều anh
Thiên Đàng cho anh ta. “Tôi bảo thật với anh, hôm
chị có gia đình, mà cả hai vợ chồng đều là cursillistas,
nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc. 23,
có nhiều cơ hội nhất tiến đến tình bạn thiêng liêng.
42-43).
Qua đời sống chia vui sẻ buồn khi cùng nhau dưỡng
Vậy trong tình bạn, chúng ta có tha thứ và quên những
dục con cái, chăm sóc những người thân trong gia
lỗi lầm cho bạn không? Hay chúng ta lại quên hết
đình, họ biết bỏ mình, phó thác vào lòng thương xót
những tính tốt mà chỉ nhớ những tật xấu của bạn. Đôi
Chúa. Khi gia đình dồi dào ơn Chúa, họ sẵn sàng nâng
khi có những chuyện không còn thực tại, quá khứ
đỡ nhau khi hoạt động tông đồ. Anh đi công tác ở xa
không hay như vượt biên, nợ nần, tù cộng sản… chúng
ư? chị sẽ ở nhà cầu nguyện. Họ đang là nguồn khích
ta hãy học kém trí nhớ của Chúa Giêsu “tha thứ và
lệ lớn cho các bạn hữu trong và ngoài Phong Trào
quên.”
Cursillo.
2. Không biết làm toán. Trong dụ ngôn con chiên bị
Tình Bạn: Nghệ Thuật Sống và Chia Sẻ
mất (Mt. 18, 12-14). Ngài bỏ 99 con còn lại đấy để đi
Tình bạn rất quan trọng đối với mỗi người trong cuộc
tìm cho kỳ được một con chiên bị mất. Một mà hơn
sống. Việt Nam có câu, “Học thầy không tày học bạn.” 99, hẳn Chúa Giêsu không biết làm toán! Tình bạn của
Ngoài học đường và gia đình, đời sống tôi được ảnh
chúng ta có tính toán, trọng phú khinh bần hay không?
hưởng và trưởng thành qua tình bạn. Đây cũng là ưu
3. Không sành lý luận. Chúa Giêsu không những
tư cho bậc phụ huynh trong xã hội Việt-Mỹ ngày nay:
không cân nhắc tính toán trên số lượng, mà có lúc
con em chúng ta nhanh chóng quyết định ai là bạn
lời của Ngài đi ngược lại sự khôn ngoan bình thường
bè của chúng, và đặc biệt hơn, ai sẽ là bạn thân nhất
của con người. “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay
của chúng. Những kẻ tôi quyết định chọn làm bạn có
ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em hay bà con, hoặc
thể làm cho tôi nên người, hay làm cho tôi hư hỏng.
láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như
Trong Sách các Nhân Đức của ông William Bennett đã
thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy
cũng viết như sau, “Bậc cha mẹ đều ý thức việc chọn
mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.
bạn cho mỗi đứa con có tính cách quyết định như thế
Họ không có gì để đáp lễ, và như thế, ông mới thật có
nào. Bạn bè của con mình lúc còn nhỏ cho thấy con
phúc… “ (Lc. 14,12-14). Chúng ta kết bạn thân thiết
cái mình đang nhắm tới hướng nào. Bạn bè thật quan
với ai? Chúng ta cũng muốn họ có một tâm tình như
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thế đối với mình? Thoạt nghe Chúa Giêsu không sành
lý luận nhưng Ngài đưa ra một cái nhìn khác, đó là
lòng bác ái vô vị lợi.
4. Không biết kinh tế tài chánh. Ngài lấy dụ ngôn về
Nước Trời như người chủ vườn nho thuê thợ làm cho
mình trong một ngày (xem Mt.20, 1-16). Xem ra Chúa
không biết kinh tế tài chánh, nhưng thật ra Chúa nhân
từ và công bằng với hết mọi người. Trong tình bạn tôi
có nhân từ và công bằng, hay mang lòng ghen tị làm
xấu đi những tương quan tốt đẹp vốn có giữa tình bạn,
anh em? Lòng ghen tị còn xui khiến người ta làm hại
nhau, làm cho xã hội chậm tiến và kém phát triển.
5. Làm bạn với kẻ tội lỗi. Không phải chỉ trong xã hội
của người Do Thái vào thời Chúa Giêsu, mà ngay giữa
xã hội chúng ta, người ta khó lòng chấp nhận chuyện
người “đàng hoàng” lại giao du với lớp người được
đánh giá là không “đàng hoàng.” Những người Phari-siêu nhiều lần thắc mắc về thái độ sống của Chúa
Giêsu và nhắc nhở với các môn đệ Chúa: “Sao Thầy
của các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội
lỗi như vậy?” (Mt. 9, 11). Trong cuộc sống ngày nay,
tôi có hòa đồng, mang tình bạn đến cho mọi người, bất
chấp người đó khác biệt hoặc thua kém mình?
6. Tình Bạn: Một Nền Tảng của Phong Trào Cursillo
Tiếc thay, tình bạn đích thực khó kiếm trong thế giới
chúng ta đang sống, thế giới của văn hóa sự chết, đầy
dẫy bạo lực, ghen ghét và thù nghịch. Nhờ trực diện
với một thế giới xa lìa Thiên Chúa cách nay độ nửa
thế kỷ, ông Eduardo Bonnín, vị sáng lập Phong Trào
Cursillo, với ơn đặc sủng thành lập Phong Trào cùng
với một số bạn hữu trong nhóm nòng cốt, đã khởi sự
thiết lập Phong Trào, dùng Tình Bạn như là một trong
mười ý tưởng nền tảng xây dựng nền móng cho Phong
Trào. Ông Bonnin trong bài chia sẻ về Tình Bạn đã
nói, “Phương thức sâu sắc nhứt để cùng kẻ khác sống
chung với nhau là tình bạn. Sách ‘Những Tư Tưởng
Nền Tảng’ (TTNT #314) cũng xác quyết về sự cần
thiết của tình bạn: “Khóa Ba Ngày là một kinh nghiệm
sống chia sẻ, nghĩa là người trợ tá phải cởi mở như
những người bạn của tham dự viên. Tình bạn chân thật
là con đường duy nhất đưa đến sự cởi mở đích thực và
đối thoại hữu hiệu. Ở đây những kỹ thuật chỉ là một

hòa hợp giữa hoàn cảnh, sự tế nhị, khéo léo và tinh
thần tông đồ.”
Tình Bạn trong Tiền Cursillo: Tiếp xúc cá nhân.
Tình Bạn trong Khóa Ba Ngày: Ba ngày, ba cuộc
gặp gỡ, và ba tình bạn:
Tình bạn với chính mình, tình bạn với Chúa Kitô, và
tình bạn với tha nhân.
Tình Bạn trong Hậu Cursillo: Họp nhóm và Ultreya.
Tôi xin chia sẻ vài cảm nghiệm cá nhân về tình bạn
của tôi sau khoá Cursillo... Vượt biên xa gia đình, tôi
bắt đầu tự lập từ năm 11 tuổi. Sau hơn 30 năm, trường
đời đã tạo cho tôi biết bon chen, bảo thủ, không thích
hoà nhập vào những sinh hoạt chung và nhất là không
bận tâm mấy về những người xung quanh. Bài thi trắc
nghiệm về nhân cách của Myer Briggs đã liệt tôi vào
người sống rất nặng về nội tâm INTJ (introverted).
Hơn nữa phần vì thiếu hoạt bát, phần kém tiếng Việt
nên tôi rất ngại giao du bạn bè. Tôi nhớ cách đây hơn
4 năm, ngày đi tham dự Khoá Cursillo Giáo Phận San
Jose. Anh Hải Lưu và chị Mẫn đưa bốn tham dự viên:
anh Mai Hoà, anh Võ Hải, anh Cao Hoàng, và tôi. Sau
giới thiệu cũng chẳng ai biết ai. Nhưng sao họ ngon
lành quá, chỉ sau vài phút mà họ đã làm quen, trao đổi
những câu chuyện khiến ba tiếng đi đường trôi qua
nhanh. Chị Mẫn thật khéo bắt chuyện! Chị hỏi han
từng người, kể cả tôi. Vì ngại khi không quen biết ai,
lại không muốn quan tâm đến người khác, tôi ừ ào cho
qua chuyện, rồi kiếm cớ là mệt rồi ra ghế sau ngủ cho
yên thân.
Ơn Chúa đã đánh động, thay đổi tôi để tôi đón nhận
và chia sẻ tình bạn như là một hồng ân. Sau Khóa Ba
Ngày, ân sủng Chúa đã giúp tôi uốn nắn, hoán cải,
cố gắng hằng ngày để hòa nhập vào Phong Trào, một
cộng đồng mới của Giáo Hội. Tình bạn đã giúp tôi sinh
hoạt cởi mở hơn, thân thiện hơn với mọi người, nhất
là tất cả các anh chị trong phong trào. Nhờ mang trách
vụ trưởng ngành, tôi được kết bạn với quý anh chị từ
Phong Trào Sacramento, tới các Giáo Phận Stockton,
Oakland, San Jose, Los Angeles, San Diego... Tôi cố
gắng tự đến làm bạn hơn là đợi người bạn tới với tôi.
Thay vì miếng trầu làm đầu câu chuyện, tôi bắt đầu nụ
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cười với câu “Decolores!” là đầu câu chuyện. Tạ ơn
xúc phạm bạn trong một giờ. - Ngạn ngữ Trung Quốc
Chúa, hồng ân rất đáng kể với tôi là được làm bạn với
- Cùng bước với một người bạn trong bóng tối tốt hơn
nhiều trợ tá khắp nơi và 21 tham dự viên nam, 36 tham
là bước một mình trong ánh sáng. - Helen Keller
dự viên nữ trong hai khoá học đầu tiên của Phong Trào
Cursillo Giáo Phận Sacramento.
- Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không
phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ
Tình Bạn: Một Khí Cụ Hữu Ích Trong Việc Truyền
không phải bằng nước mắt. - John Lennon
Giáo
Những câu nói Khuyết danh về tình bạn:
Tuy nhiên, chúng ta không thể giới hạn việc sống, chia
sẻ tình yêu, tình bạn Kitô hữu chỉ ở Trường Lãnh Đạo, - Tình bạn nhân đôi niềm vui, và chia sẻ nỗi buồn.
Hội Nhóm, Ultreya trong Phong Trào mà thôi. Ta cần
- Nếu không có bạn tốt, người ta sẽ không biết được
đi vào các môi trường và ôm ấp Đặc Sủng Tình Bạn
những lỗi lầm của mình.
noi theo phong cách truyền giáo của các Thánh, như
Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào. Chúa Giêsu đã
- Một người bạn cũng giống như ngôi sao bắc đẩu, bạn
mời gọi ta qua Tin Mừng Gioan “Không phải anh em
trông vào họ khi bạn lạc đường.
đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và
- Tình bạn như một quyển sách. Chỉ cần vài phút để
cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được nhiều hoa
đốt đi, nhưng cần vài năm để viết.
trái” (Gioan 15:16).
Cẩm Nang Lãnh Đạo ghi như sau: “Phong Trào
Cursillo, qua kinh nghiệm của những người sáng lập,
đã phát hiện ra rằng tình bạn có thể được đưa vào phục
vụ Chúa Kitô và Giáo Hội, thì đồng thời cũng đáp ứng
được nhu cầu của các cá nhân là thành phần của một
cộng đồng.”
Quý anh chị còn nhớ chứng từ của Đức Cố Hồng Y
Nguyễn Văn Thuận về 13 năm tù. Ngài dùng tình bạn
để thay đổi những người cai tù và môi trường ở đó.
Ngài thuật lại, cai tù phải thay đổi thường xuyên vì
có thể bị Ngài làm “ô nhiễm.” “Ô nhiễm” đây là qua
tiếp xúc, giảng dậy Ngài làm những cai tù trở lên thân
thiện, trở thành bạn, học trò của Ngài.
Để kết luận bài chia sẻ “Tiến Tới Tình Bạn Thiêng
Liêng” tôi xin mượn những câu danh ngôn về tình bạn:
- Ai thiếu vắng tình bạn thì giống như vũ trụ thiếu
vắng mặt trời. - Cicerone
- Bán anh em xa, mua láng giềng gần. Tục ngữ Việt
Nam
- Cách duy nhất để có một người bạn là hãy làm một
người bạn. -Ralph Waldo Emerson
- Khó kiếm được người bạn trong một năm, nhưng dễ
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- Tình bạn giống như sức khỏe tốt, giá trị của nó ít
được nhận ra cho tới khi nó đã bị đánh mất.
- Thật tuyệt diệu khi hai người lạ trở thành bạn tốt của
nhau, nhưng thật buồn khi hai người bạn tốt trở thành
hai người lạ.
Sau cùng, một điểm hay hay, con gái tôi học về
“Human Development” đã góp ý khi tôi soạn bài chia
sẻ này: “Các động vật nhe răng để tự vệ và xua đuổi
các động vật khác. Nhưng con người nhe răng (cười)
để mời tình thân đến con người.”
Mời quý anh chị cùng bắt đầu từ nụ cười. Tình bạn
không còn là mối tương quan giữa hai người, giữa tôi
với anh mà thôi, mà là ba người. Người thứ ba chính là
Thiên Chúa Tình yêu. Chính Thiên Chúa nối kết tình
bạn chúng ta lại với nhau. Chúng ta hãy cùng “Tiến
Tới Tình Bạn Thiêng Liêng.” ♦
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Hành Trình Dẫn Tới

Khóa Ba Ngày Cursillo
Gioan Baotixita Nguyễn Đình Hải Đăng

T

hật là vui mừng khi tôi nhận được lời mời của
hai anh Việt và Chính để tham dự khóa Cursillo
Ba Ngày. Năm trước đó, tôi đã quen biết anh Việt,
một cursillista, trưởng ban Phụ huynh Học sinh đang
sinh hoạt trong giáo xứ. Như có cơ duyên với phong
trào, và cũng do sự sắp xếp nhiệm mầu của Thầy Chí
Thánh, tôi lại được gặp chị Jennifer, vợ anh Việt. Qua
giới thiệu của chị, tôi được tham gia vào các công tác
chung trong nhà thờ mà anh Việt và anh Chính đang
đảm trách: lo dọn vệ sinh trong nhà trường, nấu ăn cho
các em thiếu nhi, phụ trách các sinh hoạt chung…

Ôn lại những lời anh Việt đã kể thì tôi đoán chắc là từ
khóa Cursillo ra mà thôi. Tôi lại càng tò mò và muốn
mau tới ngày để được ghi danh đi dự khóa. Thêm vào
đó, gia đình anh Úc thường xuyên qua nhà tôi chơi thì
lại bảo rằng có nghe người ta nói, “người nào mà mới
đi khóa Cursillo về thì người vợ hoặc chồng không cần
đòi hỏi nhiều, thậm chí sẽ được bế đi tắm luôn.” Nói
đây có ý chỉ là người đi khóa về sẽ biến đổi một cách
lạ lùng, hiền lành, và khiêm hạ. Mặc dù đây là sự nói
chơi nhưng cả hai vợ chồng anh Úc cũng chưa được
trải nghiệm qua khóa Cursillo 3 ngày vào lúc đó.

Sẵn lòng cảm phục nghĩa cử hy sinh, tận tụy của các
anh, tôi hăng hái tham gia phụ giúp các anh trong
những công tác này. Bận rộn nhưng vui. Có những
đêm, cả hai gia đinh chúng tôi tận tụy lo việc chung
mãi đến một hai giờ sáng. Tình thân được gắn kết và
nảy nở. Chúng tôi còn rủ được anh Úc tham gia. Anh
Úc tuy rất bận rộn nhưng cũng nhận lời, mấy anh em
thật là vui! Chúng tôi mong chờ tới ngày đi quét dọn
nhà trường để được gặp nhau uống cà phê, ăn bánh mì,
trò chuyện với nhau.
Trong lúc trò chuyện, anh Việt hỏi tôi đã đi khóa
Cursillo chưa? Anh cũng thường xuyên kể cho tôi nghe
sau khi đi khóa Cursillo về, đời anh đã biến đổi ra sao.
Lúc nghe nói về khóa Cursillo, tôi chỉ hình dung ra
đó là một sinh hoạt, đốt lửa ngồi xung quanh như đi
cắm trại vài ba ngày rồi về thôi. Vốn dĩ thích đi chơi
và cắm trại nên tôi hỏi liền anh Việt để ghi danh cho
năm tới. Anh hẹn khi nào có đơn anh sẽ đưa cho. Thật
ra lúc thấy hai gương của anh Việt và anh Chính làm
việc trong nhà thờ, tôi bâng khuâng tự hỏi nguyên do
gì khiến hai anh này làm việc “công không” mà sao
không mệt mỏi, đầy hăng say như vậy? Có lẽ hai anh
này đã trải qua một khó khăn gì và rồi được ơn chăng?

Vào dịp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội năm ngoái
anh Việt đã gởi đơn đi dự Khóa Ba Ngày (K3N) cho
tôi và bà xã. Hai vợ chồng điền vào đơn rồi tối đi lễ là
nộp ngay cho anh, không chần chừ vì sợ không có chỗ
như anh Việt đã cảnh báo trước: mấy khóa ở San Jose
khi nào cũng thiếu chỗ. Tôi được đặc biệt hơn vì hai
vợ chồng đi cùng một năm nên được ưu tiên hơn nếu
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nộp đơn cùng ngày. Cuối cùng chúng tôi cũng đã được
xác nhận được dự K3N năm 2015, và cũng là K3N
đầu tiên của Sacramento. Hai vợ chồng rất vui mừng.
Chúng tôi hăng hái rủ những gia đình bạn bè thân khác
đi cùng khóa cho vui. Lúc đầu hỏi thì ai cũng cảm thấy
bận rộn hết, không hứa được. Nhưng rồi một Chúa
Nhật tuần nọ tự nhiên mấy gia đình ngồi trò chuyện
trong hội trường nhà thờ, vấn đề khóa Cursillo lại
được bàn tới. Sắp sửa tới khóa học rồi mà khóa nam
còn thiếu chỗ. Những chị vợ khác hăng hái góp ý: cứ
để các anh cùng nhau đi khóa, có gì tụi em giúp nhau
trông coi con cái cho. Nghe thế, các anh thấy “được
lời như cởi tấm lòng.” Chắc các anh rất muốn dự khóa
nhưng bây giờ mới được “phép” chính thức từ bà xã!
Tôi bèn kéo anh Chính lại và nhờ anh Chính xin đơn
cho các anh ghi danh. Thật là một khích lệ lớn lao, vì
chính những bà xã tốt lành này đã giúp điền đơn, ủng
hộ, và nộp vào ngay. Kỳ này thật là một niềm vui cho
cả bốn anh em. Gia đình chúng tôi đã thân thiết nhau
trước khi đi K3N, nay lại được trải nghiệm cùng nhau
qua khóa. Mong rằng năm tới này hai chị còn lại cũng
sẽ được đi dự khóa và có được những kinh nghiệm, ân
sủng quý báu mà Chúa đã ban cho chúng tôi.
Quả thật Thầy Chí Thánh đã chọn chúng con qua
những người thân yêu của chúng con như anh Việt,
anh Chính, qua những chứng từ sống động khác của
các anh chị cursillistas. Xin Chúa luôn luôn gìn giữ
anh em chúng con có một tình yêu bền chặt như anh
em trong nhà, để chúng con cùng nhau sống Ngày Thứ
Tư trọn vẹn đẹp lòng Chúa. ♦

Maria
Và Matta
Maria Nguyễn Trần Quỳnh Tiên
Vào cuối tháng 10, 2015, ở Sacramento có buổi tĩnh
tâm Thánh Linh “Tái Sinh Trong Thần Khí.” Lòng tôi
rất khao khát muốn được Chúa đến thăm viếng. Trước
buổi tĩnh tâm, tôi thưa cùng Giêsu : “Chúa ơi, hai năm
nay con cứ mải lo đi phục vụ, tâm hồn con trở nên khô
cằn rồi, con xin Chúa cho con được tưới mát trong
Thần Linh Chúa, cho con được say mê tình Chúa.”
Thật là tuyệt vời, khóa vừa bắt đầu, ca đoàn hát những
bài ca ngợi, chúc tụng Chúa, thì nước mắt tôi đã trào
dâng. Thầy Chí Thánh đã cho tôi cảm nghiệm được sự
hiện diện của Ngài, trái tim tôi vui mừng vì Chúa đã
thương và nhậm lời tôi khẩn cầu. Lúc đó tôi đang có
trách nhiệm phục vụ những người xung quanh mình,
nhưng khi nếm được sự hiện diện của Chúa thì tôi bỏ
hết, và dành thời gian đó cho Ngài. Tôi không màng
gì đến chuyện khác nữa vì tôi biết có Chúa an bài mọi
sự. Tạ ơn Giêsu đã cho tôi say mê tình Ngài. Mấy ngày
sau đó, tôi chạy đến viếng Chúa trong giờ ăn trưa, lúc
tôi nghỉ làm, hay sau các Thánh Lễ. Thầy Giêsu đã cho
tôi cảm nghiệm sự hiện diện của Thầy thật tuyệt vời!
Không những vậy, Chúa đã chữa bệnh đờm (mucus)
trong cổ họng và mũi cho tôi, chứng bệnh tôi đã bị
mấy năm nay. Cách đây ba tuần, sau Thánh Lễ ngày
thường ở nhà thờ Good Shepherd, tôi đã ở lại cầu
nguyện và tâm sự với Giêsu. Lúc đó tôi cảm nghiệm
Chúa đang đến với tôi. Thật là mầu nhiệm: Chúa đã tài
tình chữa lành hoàn toàn bệnh tôi, khiến mũi và họng
tôi được thoáng đãng, không còn làm tôi “khổ sở” như
trước.
Tôi cảm nghiệm được câu nói của Chúa Giêsu trong
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Tin Mừng Thánh Luca 10:41-42, “Matta! Matta ơi!
Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một
chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt
nhất và sẽ không bị ai lấy đi mất.” Tôi thấy được mình
như Maria là “đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai
lấy đi mất”. Không ai có thể tách tôi ra khỏi tình yêu
của Thiên Chúa. “Khởi điểm đích thực đạt tới đức
khôn ngoan là thật lòng ham muốn học hỏi” (Kn 6,17).
Hay trong nơi khác: “Ta muốn tình yêu chứ không
muốn lễ vật, Ta ưa việc nhận biết Thiên Chúa hơn là
của lễ toàn thiêu” (Hs 6,6).
Còn Matta thì
sao? Tôi cũng
là Matta, nhiều
khi lo lắng, băn
khoăn nhiều
chuyện. Tôi đã
cảm nghiệm là
Chúa cũng chúc
phúc và ban
sức một cách
đặc biệt cho
những ai đang
là “Matta.” Vào
tháng 5, 2014,
tôi được đề cử là trưởng Khối Phụng Vụ cho khóa nữ.
Tôi thưa cùng Chúa rằng, “con chỉ là con số không,
con không biết chi cả. Chúa coi, con là lính mới, vừa
đi dự khóa Cursillo về thôi. Nhưng quý anh chị trong
ban điều hành đã đề cử con, thì xin Chúa giúp sức và
sắp xếp mọi việc cho con. Con làm thợ liều thôi.” Quả
thật Chúa không để cho tôi phải cô độc gánh vác mọi
sự một mình, Chúa đã an bài hết mọi chuyện. Chúa đã
gởi nhiều “thiên thần” từ thành phố San Jose, Tracy,
Stockton tới giúp trong ban Thánh ca, trang trí, kỹ
thuật, Phụng Vụ và ban kịch. Mỗi người góp một bàn
tay. Tạ ơn Chúa đã thương đến khoá nữ! Khóa đầu tiên
tại Sacramento đã thành công mỹ mãn: nhiều chị em
tham dự viên lãnh nhận biết bao hồng ân của Thiên
Chúa. Tôi bồi hồi xúc động khi thấy các chị em nước
mắt tràn trề vui sướng trong ân sủng của Thầy Chí

Thánh. Nếu không có ơn Chúa thì sức mình chẳng sao
lo toan cho nổi. Chính Ngài đã sắp xếp tất cả để Danh
Ngài được hiển sáng. Chúa tụng Danh Chúa đến muôn
đời!
Chưa hết, sáng hôm thứ Sáu (Khoá Nữ), tôi bị mắc
xương cá trong bữa ăn. Cái xương quái ác nằm ngay
cổ họng, ngang thớ thịt. Tôi nuốt biết bao nắm cơm,
nắm xôi, và uống biết bao nhiêu ly nước, xương vẫn
nằm đó. Mỗi lần nuốt nước miếng là đau cổ họng. Các
chị em bày tôi cách nọ cách kia, tôi răm rắp thực hành
nhưng vẫn không hết.
Tôi thưa với Chúa “chiều nay con phải nói bài Rollo
Sùng Đạo. Sẽ rất khó khăn cho con, nếu cổ họng bị
đau, Chúa ơi, xin giúp con đi!” Xương vẫn nằm đó
không di chuyển. Nhưng bất ngờ, khi vừa tới giờ tôi
phải trình bày bài, tôi không còn cảm thấy đau cổ họng
nữa! Xương đã tan biến đâu mất rồi. Ôi! Chỉ có Chúa
mới là Đấng làm nên mọi sự. Tạ ơn Ngài biết chừng
nào! Khi tôi là Matta thì Thầy Chí Thánh lo toan tất cả
và ban cho tôi sức mạnh. Khi tôi là Maria thì tôi được
no say tình Ngài.
Lạy Thiên Chúa là Đấng con ngày đêm mong chờ.

“Một niềm phó thác, đời con trong tay Ngài,
dù là đêm dài, dù là tương lai.
Một niềm phó thác, đời con trong tay Ngài.
Đừng để con gục ngã trên đoạn đường.
Chúa ơi, xin cho con tìm Chúa ở mọi nơi.
Chúa ơi, xin cho cuộc đời con luôn bên Chúa,
xin cho con đừng sống đời vô ơn.
Cho con luôn tìm kiếm Thánh Nhan Ngài.”
De Colores!♦
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Thuở Ban Đầu…
Antôn Vương Anh Tuấn

Đ

ức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì
hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Rápbi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?” Người bảo họ:
“Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại
với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ
mười. (Ga 1:38-39).
Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam, Giáo Phận
Sacramento (PTC-VNSAC,) đã ôm ấp câu chuyện
trong Phúc Âm Thánh Gioan ngày xưa, và sau gần sáu
năm dài, với bao nỗ lực cùng cố gắng nhiều mặt, qua
cầu nguyện, hồng ân Thầy Chí Thánh đã biến những
ước mơ của phong trào thành hiện thực.
Hai khóa Cursillo đầu tiên đã được hoàn thành tốt đẹp
vào trung tuần tháng 5, 2015 tại Trại Trinity Pines,
thành phố Colfax, California.
“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy.
Nghìn năm chưa dễ đã ai quên” (Thế Lữ)
Lần về dĩ vãng, sau thời gian dài nghỉ ngơi cách bất
đắc dĩ, PTC-VNSAC chính thức trở lại sinh hoạt với
giáo phận Sacramento trong môi trường Giáo xứ Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam năm 2009. Vì vẫn còn non trẻ
trong hiểu biết về Cursillo, Tân Ban Điều Hành (BĐH)
đã được định mệnh an bài hình thành chớp nhoáng
qua một buổi Ultreya và bầu cử: anh Lưỡng là Trưởng
Ngành (TN), chị Mẫn là thủ quỹ, cùng bốn anh chị
em mới “toanh” vừa dự hai khóa 36 và 37 VNSJ, năm
2009.
Anh Hải (Lưu) sốt sắng vâng lời nhận làm Trưởng
Khối Tiền vì ngộ nhận do thói quen nghề nghiệp, anh
vốn là một kế toán ngoài đời. Nhưng hỡi ôi, khối này
không hề dính dáng đến tiền bạc tí nào cả, vỡ mộng
ôm ‘khối tiền rỗng.’
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Bầu cử chỉ mới xảy ra vào sáng thứ Bảy, vậy mà đến
trưa thứ hai ngày sau, anh Trưởng Ngành xuống đôi
ba pounds do lo lắng mất ngủ với cái chức cao quý,
dìu dắt một phong trào có một quá khứ giông tố. Buổi
họp đầu tiên của Tân BĐH được triệu tập ngay vào
7 giờ tối thứ Hai ấy nơi tư gia của anh. E rằng đây là
điềm báo cho một tương lai nổi trôi của chiếc thuyền
con VNSAC tròng trành ra khơi mang hình ảnh câu
chuyện Chúa ngủ yên trong boong thuyền lúc bão tố
năm xưa!!!
Anh Lưỡng lên kế hoạch qui mô cho tương lai dựa
theo nếp suy nghĩ cố hữu của cha ông, “Có Thực mới
vực được Đạo,” vậy là PTC-VNSAC lo lắng gây quĩ.
Như đã được tiên báo trước, Cursillo không hề có khả
năng kinh doanh, thay vì “vô thương bất phú,” lại là
“hữu thương vô phú,” PTC-VNSAC đã lao đao vất
vả tại hội chợ do cộng đồng Việt nam Sacramento tổ
chức, dù rằng biến cố này đã để lại vô vàn kỷ niệm
thân thương, cười ra nước mắt.
Ý Thầy Chí Thánh không phải dễ dàng được nhận ra.
Phần nào, nhờ công việc gây quĩ long đong, BĐH đã
hồi tâm vả trở về với ý hướng và đường lối Cursillo,
cần phải có Trường Lãnh Đạo (TLĐ). Trái với suy
nghĩ thường tình của các đoàn thể công giáo tiến hành,
trong Cursillo, TLĐ phải được hình thành trước từ
nhóm cursillistas tiên phong, tha thiết với Cursillo, từ
đó mới thành lập BĐH. Phong trào Cursillo là phong
trào của giáo phận, không phải là đoàn thể của giáo xứ,
có ý hướng, tâm tưởng và đường lối hoạt động khác
với suy nghĩ thông thường nơi giáo xứ.
Nhận thấy con số cursillistas đang sinh hoạt trong
phong trào còn quá “khiêm tốn,” BĐH đã táo bạo tổ
chức Tiệc Hội Ngộ đầu tiên với mong ước chân thành
và đơn sơ mời gọi tất cả quý cursillistas “vang bóng
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một thời” trở về họp mặt, quây quần bên Thầy Chí
Thánh và cùng nhịp bước ngày thứ Tư. Kết quả đã
tạo được truyền thống tốt đẹp, tiệc mừng kính Thánh
Phaolô bổn mạng hằng năm, vẫn duy trì cho đến nay.
BĐH khuyến khích và hỗ trợ Khối Tiền chọn ứng viên;
ăn nhờ ở đậu phong trào bạn ở San Jose để gầy dựng
phong trào với thêm thành viên cursillistas. Đồng thời,
Sacramento nảy lên ý nghĩ: Sẽ tuyệt vời biết mấy nếu
tự mình mở các khóa Cursillo! BĐH kêu gọi quý anh
chị tích cực tham gia trợ tá, và xin làm ‘chiếc bóng
(shadow) bên đường’ với qúy anh chị trong BĐH các
khóa San Jose tại trại St Francis.
Song song với những kế hoạch trên, VNSAC nhận ra
sức mạnh không thể thiếu của Palancas, đòn bẩy thiêng
liêng của cursillistas, qua việc hy sinh hãm mình và
cầu nguyện, xin ơn hổi tâm, tức hoán cải cho tha nhân
và bản thân, trước, đang và sau khi thực hiện các công
tác tông đồ. Tuy vậy, một thiếu vắng vô cùng quan
trọng trong sinh hoạt ngày Thứ Tư của VNSAC là vẫn
chưa có những buổi chầu thánh thể hằng tuần.
Xin vô cùng trân trọng món quà Thầy Chí Thánh bất
chợt gởi đến VNSAC là anh chị Văn - Hoa đột nhiên
xuất hiện tại giáo xứ, là những cursillistas kỳ cựu của

VNSJ, thường xuyên và trung thành sinh hoạt đều đặn
với VNSAC. Anh chị vui vẻ đón nhận trách nhiệm lo
các buổi chầu. Thuở ban đầu, những buổi chầu khá lưa
thưa và hiu quạnh. Có nhiều hôm, chỉ có đôi ‘cặp cò’
lẻ loi tham dự các buổi chầu. Tuấn và Hiền có lần tâm

sự: “nếu không có hai anh chị Văn - Hoa, có lẽ tụi em
cũng bỏ cuộc rồi!”
Trong khoảng thời gian này, may mắn, chị Hương dù
lúc đó chưa là cursillista vẫn rất đều đặn sốt sắng đến
tham dự buổi chầu chung với phu quân là anh Sơn.
Một khung cảnh vô cùng dễ thương đã xảy ra trong
một buổi Chầu Thánh Thể ngay sau hai khóa VNSAC
1 & 2, như thông lệ vào mỗi thứ Năm hằng tuần của
PTC-VNSAC. Chị Hương quá vui mừng khi thấy Nhà
Nguyện bất ngờ khá nhiều anh chị em cursillistas, đã
đùa sẽ phải đến thật sớm buổi chầu sau kẻo không
có ghế để quỳ! Còn Anh Tuấn (Trần) khi nhìn thấy
tấm hình chụp đã thốt lên: Amazing Grace! Amazing
Grace!
“Tất cả là hồng ân Chúa nên con có gì mà giữ riêng
mình. Tất cả do Chúa thương ban nên con chỉ là người
quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tín trung khi mỗi ngày
con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ bất trung khi ân
huệ Ngài con giữ cho riêng mình... Nhưng nếu không
có lòng bác ái, bao nhiêu việc lành sẽ là vô nghĩa trên
trời.”
Xin mượn những lời ca thâm sâu ý nhị, vỗ về huấn
dạy “Tất Cả Là Hồng Ân” của L.M Huy Hoàng, trước
là để nhận ra và cảm tạ bao đặc ân Thầy Chí Thánh
đã ban cho VNSAC qua Đặc Sủng Cursillo, sau như
là những nhắc nhở quý báu VNSAC tiếp tục luôn là
tôi trung gìn giữ và trao tặng đặc sủng này trên những
bước chân ngày Thứ Tư của cursillistas. Amen.♦

Sửa đường lên hội trường - Trinity Pines
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Tâm Tình của

Người Trợ Tá Khóa Ba Ngày
Giuse Trần Văn Thành

K

hóa Ba Ngày cho anh chị em cursillistas chúng ta
cơ hội học hỏi và vui sống trong tình yêu Chúa
và tình huynh đệ. Theo tôi, khi tham dự khóa học, tôi
học được một, nhưng trong vai trò trợ tá, người phục
vụ anh chị em, tôi có cơ hội học hỏi gấp mười lần
hơn. Thật vậy các anh chị ơi! Khi đến với khóa học
như một tham dự viên, mọi việc đều mới lạ, chúng ta
không ngừng theo dõi các diễn biến, ta chỉ học và hỏi.
Nhưng với vai trò trợ tá, ta là người phục vụ. Chúng
ta có cơ hội đồng hành với tất cả mọi người suốt thời
gian khóa học qua những công việc khác nhau, ta đem
những gì đã học được áp dụng vào những ngày này.
Nhưng không chỉ phục vụ thôi: tôi vẫn có điều kiện
theo dõi và suy tư theo diễn biến của cả khóa. Trong
vai trò trợ tá của khóa học, tôi có thể sống tinh thần
ngày Thứ Tư: những ngày Thứ Tư tiêu biểu và đầy đủ
nhất. Bên tôi luôn có Chúa và có anh em để chia sẻ và
đồng hành với tôi.

vực đạo lên được, mới đem đạo vào lòng người. Thôi
thì mình cứ giải thích theo “lối mòn” dân gian ấy, ai
cũng hiểu được cả. Nhìn qua các sinh hoạt, không sinh
hoạt nào thiếu phần ẩm thực. Đơn giản theo kiểu Mỹ
thì ít nhất cũng có phần “refreshment,” lu bu rắc rối
hơn là tiệc tùng kiểu ta.

Nhìn khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của anh em, làm
sao không vui được! Anh chị em không nên ngần ngại
khi được mời gọi phục vụ với vai trò trợ tá. Nếu trong
Khóa Ba Ngày, ta đã nghe tiếng Chúa: “Thầy đã chọn
con,” thì nay Chúa cũng nói như thế với mình trong
vai trò trợ tá. Khung cảnh, thời gian có khác, nhưng
tinh thần nội dung vẫn thế. Trước khi quyết định ghi
danh đi trợ tá, ta thường băn khoăn về thời gian, tài
năng, sức khoẻ. Sự thực, chỉ cần ta đáp trả trong tinh
thần tín thác, Chúa sẽ lo toan mọi sự. Tinh thần phục
vụ, phó thác là hành trang duy nhất ta cần mang theo
khi đi trợ tá. Cứ liều thử, các bạn ơi! Điều ta nhận
được sẽ gấp mười lần điều mình cho đi!

Cá nhân tôi tin rằng toàn phong trào đã đồng hành
và ra đi trong niềm tín thác như thế. Nếu không,
làm sao có can đảm để mở hai khóa học với nhân sự
còn ít ỏi, khả năng còn hạn hẹp?

Xin ghi lại đây những kỷ niệm tôi đã trải nghiệm từ
những ngày làm việc với Khối Ẩm Thực. Người ta
thường nói: “Có thực mới vực được đạo.” Đó là theo
dân gian: Làm gì thì làm, cũng cần có miếng ăn. Có
người sửa tôi: “thực” ở đây là “có thực” là “thực lực,”
vì có sự thật , có thực lực mới nói được về đạo; mới
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Công việc của Khối Ẩm Thực trong Khóa Ba Ngày
cũng đòi hỏi nhiều người và không đơn giản tí nào.
Anh chị cứ nghĩ xem, phải lo lắng ăn uống cho cả trăm
người trong gần bốn ngày, ở một chốn xa xôi cách xa
thành phố... Chưa hết, còn phải giới hạn về mặt tài
chính theo tiêu chuẩn cố hữu của phong trào: ngon,
nhiều và rẻ. Nấu cơm thì khỏi phải lo, vì đã có nồi
cơm điện. Còn các món khác thì sao? Tuy không phải
là sơn hào, hải vị, nhưng chắc chắn là phải ngon miệng
và thay đổi từng ngày, từng bữa. Như thế tuyển mộ
được những “đầu bếp” với tay nghề cũng không phải

dễ. Tuy nhiên tin tưởng vào mục đích cao cả của Khóa
Ba Ngày là tạo cơ hội cho tham dự viên gặp gỡ Chúa,
tôi đã cùng với anh em trong Khối Ẩm Thực can đảm
đi vào khóa học với tinh thần phó thác và tin tưởng.
Có một số anh em trong nhóm nói đùa “thôi thì liều
mạng.” Cá nhân tôi tin rằng toàn phong trào đã đồng
hành và ra đi trong niềm tín thác như thế. Nếu không,
làm sao có can đảm để mở hai khóa học với nhân sự
còn ít ỏi, khả năng còn hạn hẹp?
May thay trong khóa Nam vừa qua, Khối Ẩm Thực
đã có những đầu bếp nhà nghề đúng nghĩa: những
người từng mở nhà hàng và nuôi sống gia đình với
đồng lương kiếm được qua việc nấu nướng. Trong số
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đó phải kể đến anh Thái, chủ nhà hàng Saigon Bay,
anh Sơn giảng viên trường Cordon Blue, anh Hùng ở
Oakland.

không ngon sao được khi đầu bếp là những tay nhà
nghề, làm việc bằng đôi tay thiện nghệ và tất cả con
tim yêu mến, phục vụ.

Sau khóa học, bài học lớn tôi rút được: Không phải lo
lắng khi đảm nhận một công việc nào của phong trào,
bởi vì chính Chúa sẽ lo liệu! Thiếu nhân sự ư? Thầy
sẽ gởi anh em đến. Đã có những anh đến từ phương xa
vào phút cuối để chăm lo phục vụ. Họ làm việc tận tụy
như là công việc của chính mình. Thiếu người có khả
năng ư? Rồi cũng có người làm được việc, làm tốt nữa.
Thiếu tài chính sao? Sẽ có những Mạnh Thường Quân
quảng đại “ra tay nghĩa hiệp.”

Dù trợ tá trong bất cứ khối nào trong Khóa Ba Ngày,
chắc chắn bạn sẽ nhận được niềm vui khó tả, một niềm
vui tinh thần sâu đậm đặc biệt. Hãy cùng nhau ghi
danh đi Trợ Tá khóa 3 và 4 sắp đến! Chúa Giêsu và
mọi người đang chờ đợi bạn! Và đừng quên gia nhập
Khối Ẩm Thực, vui lắm, vui lắm bạn ơi!♦

Chúng ta đừng quên sức mạnh của lời cầu nguyện, hy
sinh qua hình thức Palanca mà bao người đã dành cho
khóa học.
Không thể xem thường công lao của anh em trong
các khối khác, nhưng là công việc và trách nhiệm của
mình, tôi không thể không “quảng cáo” cho khối. Xin

Vĩ Đại
Một Dáng Hình
Đèn Dầu
Tháp Kim kia trấn một phương
Nối thời cổ đại đến đương thời này
Với hình chóp nhọn hay hay
Ru lòng nhân loại đến nay vẫn đầy.
Tháp nghiêng kia ngự trời Tây
Nối dòng lữ khách đến đây ngày ngày
Với hình trụ đứng không ngay
Đốn tim kẻ tỉnh người say bao lần.

anh chị em đừng bảo không “fair.” Nhóm ẩm thực làm
việc ở sau hậu trường, nên “được phép” vui cười tương
đối thoải mái. HeHe! Những giờ nguyện gẫm mỗi
sáng, cha Nghiêm, linh hướng yêu cầu anh em tham
dự để kín múc những thức ăn tinh thần. Làm việc suốt
ngày bên cạnh nhà bếp, tuy ăn sau mọi người, nhưng
chắc chắn là không sợ phải đói. Có lẽ chẳng bao giờ có
ai phải đói khi đi sinh hoạt với phong trào.
Khi phục vụ các bữa ăn, những trợ tá trong Khối Ẩm
Thực rất vui sướng, hạnh phúc khi thấy anh em vui
cười thưởng thức các món ăn ngon. Của ăn tinh thần
đã chan chứa, thức ăn vật chất cũng ngon miệng. Một
số bạn còn về khoe với vợ con là thực phẩm không
thua kém gì thức ăn ở các nhà hàng. Dĩ nhiên rồi,

Cầu vòng vàng lượn không gian
Nối bờ xanh thẳm thế gian không ngờ
Với hình cầu vút như mơ
Khiến lòng du khách ngẩn ngơ khi gần.
Trường thành kia nối thời gian
Nối liền khúc ruột gian nan muôn trùng
Với đa hình dáng ung dung
Ngóng lòng thưởng ngoạn vô cùng người ơi.
Tìm đâu ra một dáng hình
Dọc ngang một nét cứu tinh gian trần
Ghi ơn Thập Tự treo thân
Trần gian sẽ mãi dấn thân phụng Người. ♦
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Chuyện Bên Lề

Khóa Ba Ngày - Nam
Saviô Trần Minh Chính Khóa 46 SJ

T

hứ Tư, ngày 13 tháng 5, năm 2015

Ấy thế mà hôm nay đã là thứ Tư rồi. Ngày mai
là ngày chính thức khai mạc Khóa Ba Ngày đầu tiên
của Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam, Giáo Phận
Sacramento. Bao chờ đợi nôn nao, chuẩn bị bận rộn
qua mau. Tám tuần tĩnh huấn trôi qua cũng thật nhanh.
Mới ngày nào anh em họp nhau cầu nguyện, í ới gọi
nhau lên nhà anh Thành chuẩn bị mọi thứ cho Khối
Ẩm Thực, thế mà vèo một cái ngày và giờ đã tới rồi.
Trong lòng tôi cũng cảm thấy lo lắng, vì “được/bị”
chọn làm phụ tá cho anh Thành, trưởng Khối Ẩm
Thực. Đồ ăn, thức uống, trái cây, nồi niêu, soong chảo,
ly chén, bếp nấu, bình gas, cùng bao nhiêu thứ linh
tinh khác đã được chuẩn bị chu đáo, đâu vào đấy. Vậy
mà cũng còn lắm thắc mắc: không biết còn thiếu gì
nữa? Không biết cái nhà bếp nhỏ trên trại Colfax có
đủ chỗ để chứa những vật dụng đang chất đầy nhà kho
của anh Thành hay không? Lo quá!
Tôi gọi anh Việt, Khối Phụng Vụ, hỏi xem khối của
anh đã chuẩn bị ra sao. Nào phải riêng tôi, anh Việt
cũng đang lo vì khối anh còn một lô công việc cần
phải hoàn tất trước khi đón tân khóa sinh. Thế là hai
anh em hẹn nhau đến nhà anh Thành để chất một mớ
đồ nhà bếp lên xe; gọi điện thoại hẹn với anh Cao
Hoàng, Khối Phụng Vụ, gặp nhau ở trên trại Colfax.
Ba anh em gặp nhau mừng rỡ, cảm tạ Thầy Chí Thánh
đã cho anh em một cơ hội để làm việc chung với nhau
thật là vui. Để hai anh bàn chuyện của Khối Phụng
Vụ, tôi đảo một vòng từ nhà bếp ra phòng ăn xem xét,
thu xếp chỗ để vật dụng sao cho thuận tiện và an toàn.
Ấy vậy mà loay hoay trong bếp hết mấy tiếng đồng hồ
mới thấy tạm ổn.
Chạy vội ra ngoài để xem anh em đang làm gì cần gì.
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Kìa anh Việt hai tay xách hai cái thang dài và to tướng,
phóng ba bước lên hết 10 bậc thang từ dưới đất lên
tầng trên của nhà bếp. Quá khiếp! Xin bái phục! Sau
đó tôi cũng “ra tay” phụ các anh làm các công việc cần
thiết để giăng mấy tấm bạt. Xong công việc này trời
đã sập tối, mấy anh em bàn nhau ra về để còn “dưỡng
sức” chuẩn bị cho ba ngày sắp tới. Thật mệt, nhưng
làm việc có anh em nên cũng vui.

T

hứ Năm, ngày 14 tháng Năm, năm 2015.

Giờ và ngày mở khóa đã điểm. Nào ta lên đường
thôi…
Sáng nay nhóm “khói lửa nhà bếp” tập trung tại nhà
anh Thành, trưởng nhóm, để chuyển vật dụng lên trại.
Chỉ có mấy ngày, mà không biết bao nhiêu là dụng
cụ, thực phẩm. Khuôn mặt ai cũng vui tươi, hớn hở.
Vui quá đi chứ! Cái gì cũng mới: với tôi đó là lần đầu
tiên đi trợ tá, mà lại là khóa đầu tiên của Phong Trào
Cursillo nhà tôi. Một kinh nghiệm mới lạ, thích thú,
bồn chồn, hân hoan! Bao nhiêu năm với công khó, học
hỏi từ các phong trào ở San Jose, Los Angeles… nay
hạt giống Cursillo đã đươm bông kết trái ngay trên
mảnh đất Sacramento. Cảm tạ Thầy Chí Thánh, cám
ơn các thế hệ đàn anh, đàn chị đã kiên trì sống tinh
thần Ngày Thứ Tư, đã hết lòng vun đắp cho phong
trào; qua đó phong trào sinh tồn và phát triển. Tất cả
đều là hồng ân!
Cái trailer to tổ bố mà anh Thành vừa tậu cho phong
trào, cùng mấy chiếc truck chất đầy dụng cụ của phe
nhà bếp từ từ tiến lên miền núi đồi Colfax. Phải là tay
lái cừ khôi như anh Thành mới điều khiển được chiếc
trailer to lớn đó. Thời tiết tháng Năm cùng với cảnh
vật ở miền rừng núi thật là đẹp: gió lay nhẹ trên các
vòm cầy xanh mướt, nắng cuối xuân dìu dịu tỏa những
tia nắng ấm áp. Rừng thông chập chùng, hùng vĩ. Hòa
trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời ấy, là tiếng
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cười nói rộn rã của anh em trợ tá.
Xe dừng bánh tại tại trại Trinity Pines, Colfax. Anh em
trong Khối Ẩm Thực nhanh nhẹn, hối hả chuyền và
sắp thực phẩm, dụng cụ vào khu vực nhà bếp. Tôi phụ
chị Hiền kiểm soát lại các vật dụng và xác định vị trí
của chúng. Mọi khoảng trống trong khu vực nhà bếp
được sử dụng tối đa. Ngay cái góc nhỏ xíu bên cạnh tủ
lạnh cũng xếp được mấy két nước. Hành lang cũng sắp
xếp được hai cái kệ để chất những vật dụng khác. Với
bàn tay khéo léo, tài quán xuyến của chị Hiền, chẳng
mấy chốc, mọi thứ ngăn nắp, đâu vào đó! Khu vực trại
giữa rừng núi bạt ngàn giờ bỗng trở nên sôi động. Các
khối chuẩn bị công việc để chuẩn bị chào đón các tham
dự viên. Người giăng biểu ngữ, người kê bàn tiếp tân,
người dọn dẹp phòng rollo; nhóm này lo trang trí nhà
nguyện, khối kia lo hệ thống âm thanh… Mỗi người
một việc.
Bữa cơm trưa cho các trợ tá diễn ra thật đầm ấm vui
vẻ. Các anh chị nói cười thăm hỏi nhau: bàn tính
những công việc kế tiếp. Một bầu không khí hào hứng
và phấn khởi. Có mấy bác khen sao cánh nhà bếp thật
khéo: vừa lên vài tiếng mà đã nấu được một nồi cá kho
ngon tuyệt, ăn hoài không ngán. Đó là “tác phẩm” của
anh Sơn. Anh phụ trách và đã chuẩn bị từ đêm trước,
nhờ vậy cá mới mềm và ngon như vậy. Ai ai cũng trầm
trồ khen tài đầu bếp của anh Sơn. Đầu bếp thứ thiệt
phải khác cánh đàn ông tay mơ. Cơm nóng, canh ngọt,
cá ngon…Đặc biệt không khí thân mật làm cho bữa ăn
ngon hơn.
Chiều đến Thánh Lễ Khai Mạc Khóa Ba Ngày được
cử hành trong nhà nguyện dưới triền đồi, trong không
khí trang nghiêm. Tất cả các anh trợ tá đều bỏ dở công
việc để tham dự Thánh Lễ. Ai ai cũng một lòng sốt
sắng hiệp ý cầu nguyện cho Khóa Ba Ngày được diễn
ra tốt đẹp. Bao con tim trong nhà nguyện đơn sơ này
như đang thổn thức hòa chung một nhịp với tâm tình:
“Lạy Cha, con xin đến thực thi ý Cha.” Một bầu khí
cảm động!

Oakland, được anh em hưởng ứng nồng nhiệt. Tôi phụ
dọn cháo mời các tham dự viên, nên có dịp gặp gỡ và
trao đổi, trò chuyện với các anh. Thật là vui khi gặp lại
một số bạn bè đã quen biết trước, cũng rất hân hạnh
được quen biết một số anh em khác. “Anh em sum
họp một nhà, Bao là tốt đẹp bao là sướng vui.” Vui
khôn tả! Đây là hoa trái đầu mùa Thầy Chí Thánh đã
trao đến cho Phong Trào Cursillo, ngành Việt Nam ở
Sacramento. Hạnh phúc thật!
Khuya về. Có lẽ giờ này các anh tham dự viên đang
chìm trong giấc ngủ êm đềm hoặc đang được nghe bản
hòa tấu đặc biệt giữa núi rừng Colfax? Nhóm nhà bếp
cũng phải chuẩn bị đi ngủ để giữ sức khỏe vì cần làm
việc suốt ba ngày tới. Anh Thành, Anh Lưỡng, anh
Dũng, thầy Hảo (dòng Châu Sơn), tôi và mấy anh em
khác thu xếp và trải sleeping bags ngủ ngay trên sàn
phòng ăn. Thật tiện lợi, khỏi phải di chuyển. Đã bảo là
đi ngủ, nhưng anh em lại râm ran chuyện trò đến hai
giờ sáng. Mệt lắm mọi người mới thiếp đi và ngủ.

C

húa Nhật, ngày 18 tháng Năm…

Hôm nay, Chúa Nhật, ngày cuối cùng của Khóa
Ba Ngày. Sáng nay lúc tan lễ, một anh ngân nga câu
hát, thật là mùi mẫn: “Chỉ còn gần nhau ngày nay nữa
thôi, vì mai mốt đây mình xa nhau rồi!...” Chỉ vậy thôi
mà cũng làm tôi mênh mang buồn. Khóa học qua mau,
tuy chỉ có ba ngày, nhưng tình cảm quyến luyến giữa
anh em ở đồi Colfax thật đặc biệt, cứ như anh em một
nhà vậy. Cùng ăn một mâm, cùng ngủ nghỉ một sàn
nhà, cùng sinh hoạt trong tâm tình con một Cha; thế
nên mới nảy sinh tình thân thật đậm đà, chan chứa.

Tối đến, tiết trời ở vùng núi đồi Colfax se lạnh. Món
cháo gà của anh Hùng, thành viên của phong trào
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Bao kỷ niệm thật êm đẹp giữa trại Trinity Pines thơ
mộng này đem đến cho anh em tôi những kỷ niệm khó
quên trong đời. Tôi sẽ nhớ mãi. Sáng nay khi cánh nhà
bếp tôi đang ì xèo thưởng thức món bò tái chanh do
anh Thái tài hoa chế biến từ những lát thịt còn lại từ
hôm trước, thì anh Tuấn Vương, phó Khóa Ba Ngày,
bỗng đâu xuất hiện ngay cửa bếp với giọng đầy lo
lắng: “Trưởng với phó Khối Ẩm Thực đâu rồi?” Tôi
nghĩ: “Thôi chết! Chợt nhớ lúc nãy tôi và anh Thành
đã cắm cái walkie talkie vào charger, nên lấy gì mà
nghe. Khốn nỗi lại đúng lúc có người muốn liên lạc.
Không biết chuyện gì mà “xếp phó” lặn lội đích thân
xuống gặp anh em tôi?”
Thì ra anh Tuấn thông báo là hệ thống nước sinh hoạt
cho trại gặp trở ngại, có thể không có nước cho toàn
trại. Thôi rồi không ổn đây. Không có nước, lấy gì mà
nấu! Chắc nướng thì được! Như vậy là phải chuẩn bị
kế hoạch để kiếm nước mang về trại: bao nhiêu thùng,
nồi lớn nhỏ đều được gom lại để chứa nước. May thay,
một lát sau máy bơm nước hoạt động trở lại. Hú hồn,
ai cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Chiều đến, giờ bế mạc đã gần đến. Thân nhân tấp nập
đến tham dự nghi thức bế mạc để đón chồng, đón cha.
Con đường nhỏ và dốc từ nhà bếp đến hội trường bỗng
tưng bừng hẳn lên khi các em nhỏ tay cầm bong bóng
đủ màu chạy nhảy; các chị cười tươi khỏi phải nói, tay
ôm những bó hoa rực rỡ tặng cho chồng. Gớm thật!
Chỉ mới mấy ngày thôi mà xem chừng đã nhớ nhung
da diết nhá! Tôi cũng cảm thấy vui lây niềm vui của
các chị.
Công việc chuẩn bị và phục vụ cho khóa học đã hoàn
thành tốt đẹp. Cảm tạ ơn Chúa. Vui quá! Các anh em
Khối Ẩm Thực đã thỏa thuận với nhau, hẹn khóa tới sẽ
cùng nhau đi trợ tá và sẽ phục vụ trong Khối Ẩm Thực
nữa. Ai thì không biết, chứ tôi là “Yes.” Vẳng trong
thâm tâm tôi vang lên lời kinh Hòa Bình: “Lạy Chúa
từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa
trong mọi người…”
Xin tạ ơn Thầy, cảm ơn anh em! ♦
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Có Một Linh Mục

Như Thế !
Lão Già Cali

S

áng nay ngày 15.11.2015, tôi dự thánh lễ 9:30
sáng tại nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Sacramento do cha chánh xứ Jim Ngô Hoàng Khôi
chủ tế và một linh mục trẻ mà cha chủ tế ưu ái giới
thiệu tên là Phanxicô Xaviê Trần Văn An thuộc TGP
Huế, cùng đồng tế. Thoạt nghe tên Trần Văn An, tôi
giật mình và suốt thánh lễ tôi bị lo ra. Đầu óc tôi cứ
liên tưởng đến cha Trần Văn An . . . gốc Vinh rất đặc
biệt về cuộc đời và ơn gọi mà tôi đã được đọc trên
vietcatholic.net. Khi lên rước lễ, tôi đã cố tình tiếp
cận để đứng đối diện với vị linh mục này. Sau khi đón
nhận Mình Thánh Chúa, tôi nhìn thẳng vào mắt ngài,
hỏi nhanh: Thưa cha có phải là cha “TRÀN ÂN?”
Ngài gật đầu và tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi theo dòng người
về lại chỗ ngồi và nôn nao chờ đợi giây phút được gặp
riêng ngài tại phòng mặc áo.
Nhưng lại một bất ngờ: Trước khi ban phép lành cuối
lễ, Cha chánh xứ giới thiệu cha khách lần nữa, và mời
ngài tâm tình cùng cộng đoàn.
Cha khách đã vắn tắt kể lại cuộc đời của ngài như một
cuộc xưng thú tội lỗi trước cộng đoàn. Thời trai trẻ của
chàng thanh niên Trần Văn An lúc bấy giờ xem như đã
hoàn toàn hư hỏng bởi tứ đổ tường: cờ bạc, rượu chè,
trai gái, hút xách . . . Nhưng nhờ ơn Chúa, nhờ những
hy sinh, những giọt nước mắt, những lời cầu nguyện
của người mẹ, nên cuối cùng Trần Văn An đã được
hoán cải tại dòng Thiên An Huế, trở về làm con Chúa,
trở thành Đan sĩ của Dòng rồi thành Linh mục của
Chúa - Linh mục Đan sĩ Phanxicô Trần Văn An.
Sau khi hát tặng cộng đoàn nhạc phẩm ca ngợi Mẹ
La Vang do chính ngài viết, ngài đã tha thiết xin công
đoàn cầu nguyện cho ngài chu toàn sứ vụ linh mục của
mình trong việc xây dựng và điều hành Nhà Tĩnh Tâm
Hướng Thiện La Vang. Chính ngài đã sáng lập trung
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tâm này để đem Tin Mừng và Tình thương của Chúa
đến với những thanh thiếu niên đang lạc bước trên
đường hư hỏng vì ma túy, nghiện ngập.
Gần như hết mọi giáo dân hiện diện trong thánh lễ đều
xúc động trước những lời chia sẻ chân tình của cha An.
Sau thánh lễ, mọi người chen nhau để được diện kiến
vị linh mục rất đặc biệt này. Nhiều người nóng lòng
để được trao cho cha chút quà góp phần vào công việc
từ thiện cha đang thực hiện. Sáng nay tôi có cơ may
cầm giỏ giúp Cha An nhận quà của bà con. Hàng chục,
hàng mấy chục cánh tay giơ lên cùng một lúc. . . Nhờ
tôi kịp thời lấy được cái giỏ khá lớn nên việc tiếp nhận
quà xảy ra và kết thúc nhanh chóng. Tạ ơn Chúa.
Rõ ràng trong bài chia sẻ ngắn trước cộng đoàn, cha
An đã không có lời nào ngỏ ý quyên góp tiền bạc. Thế
nhưng cộng đồng dân Chúa ở đây đã rất nhạy cảm khi
họ nhận thức được những điều hữu ích mà cha An đã
và đang thực hiện tại Nhà Tĩnh Tâm Hướng Thiện La
Vang, Quảng Trị.
Việc làm của tôi sáng nay cũng thay một lời cám ơn
chân thành gửi đến cha An: chính cha đã giúp hoán cải
một đứa cháu bên vợ tôi ở Giáo Xứ Kim Cương, GP
Vinh. Cháu bị ghiền ma túy, bỏ học, chơi bời lêu lổng
theo nhóm xã hội đen. . . được người chú ruột thuộc
giáo xứ Cầu Rầm quen biết với cha An, gửi cháu nhờ
Ngài giúp. Nhờ ơn Chúa, sau một thời gian sinh hoạt
tại nhà Tĩnh Tâm Hướng Thiện La Vang, cháu đã được
ơn hoán cải trở về với Chúa; và cùng một số bạn trẻ
cháu đã tình nguyện dâng mình cho Chúa. Nay cháu
đã trở thành Đan Sĩ dòng Biển Đức tại Đan viện Thiên
Hòa thuộc Thôn 5 xã Tân Tiến, huyện Krongpa, tỉnh
Đarlak và đã được diễm phúc khấn lần đầu tháng 6,
2015 với tên Đan Sĩ Phaolô Nguyễn Vũ. Từ một đứa
con, đứa cháu bụi đời hư hỏng, nhờ cha An mà nay
cháu trở thành một thầy Dòng.
Tạ ơn Chúa biết chừng nào cho đủ! Xin Dâng lời chúc
tụng ngợi khen Chúa, Cha giàu lòng thương xót. Xin
Chúa trả công bội hậu cho vị Linh mục khả kính: Cha
Phanxicô Xaviê Trần Văn An. ♦

Colfax

-

Một Giọt Tình
Phêrô Bùi Thanh Hùng - Khóa 1

Nhớ hôm ấy, Colfax chiều nắng ấm
Ta lần đầu, bước giữa chốn đồi xuân
Ngập ngừng bước… ta ngập ngừng rảo bước
Bước một lần… bước hết quãng thanh
xuân.
Nhớ hôm ấy, nguyện đường đêm tĩnh lặng
Ta lần đầu, thổn thức cả tâm can.
Bồi hồi nhớ… ta bồi hồi chợt nhớ
Nhớ một thời… lạc lối chốn phù du.
Nhớ hôm ấy, lữ quán bình minh gọi
Ta lần đầu, làm lữ khách mến thương
Trầm trầm nếm… ta trầm trầm thử nếm
Nếm một lần… hương tình thấm hồn con.
Nhớ hôm ấy, giáo phòng trưa không nghỉ
Ta lần đầu, tai miệng mở ơn trao
Ngồi yên tịnh… ta lắng lòng yên tịnh
Tịnh một lần… thấu cả trí lòng con.
Nhớ hôm ấy, không gian mờ lối bước
Ta lần đầu, lệ nhỏ trào khôn nguôi
Quỳ gục đầu… tâm lệ nhòa thổn nức
Nức một lần… khâu lại vết hằn sâu.
Nhớ hôm ấy, thời gian về nẻo cuối
Ta lần đầu, phủ phục trước Thiên Nhan
Miệng thì thầm… lòng giục tay dang mở
Mở một lần… Ân Phúc tuôn từ đây.♦
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Hãy Cùng Nhau Đi Trợ Tá
Teresa Vũ Lệ Dung

A

nh chị em cursillistas chúng tôi gặp nhau trong
buổi họp Trường Lãnh đạo để bàn định về tổ
chức các Khóa Ba Ngày sắp tới cho năm 2016. Dĩ
nhiên vấn đề nhân sự cho khóa là điều quan yếu và
được bàn thảo nhiều nhất.
Tôi thấy mình như được hút vào cuộc họp. Ấn tượng
tốt đẹp về Khóa tôi vừa dự vài tháng trước đây vẫn còn
rõ nét trong tôi. Ngày ấy, thấy mình được Chúa, được
các anh chị cursillistas yêu mến và phục vụ, tôi đã nhủ
thầm: Tôi cũng sẽ đi trợ tá sau này để nối tiếp truyền
thống tốt đẹp, để chia sẻ công tác và trách nhiệm, để
nói lên lòng biết ơn của tôi với Chúa và với phong
trào.
Kỷ niệm cá nhân tôi khóa 2 vừa qua đã là một khích lệ
để tôi dấn bước. Chị Thùy Mỹ, bạn thân tôi, giới thiệu
tôi đi khóa. Tôi biết chị hết sức bận, mệt mỏi nữa, sau
đám cưới con gái tuần trước. Nhưng để nâng đỡ tôi,
chị tình nguyện đi trợ tá, chắc là cũng để coi nhỏ bạn
này làm ăn ra sao.
Quả thật, sự hiện diện của chị làm tôi an tâm rất nhiều.
Tôi không quen biết ai nơi này. Tuy không còn ở tuổi
teen ưa nhát sợ, nhưng tôi luôn tìm bóng chị sau các
giờ học. Thú thật, có những buổi chia sẻ chung, tôi
ngại ngần chẳng muốn lên nói, nhưng nhìn thấy Thùy
Mỹ ngồi dưới, mắt nhìn tôi như chờ đợi. Chị chắc
muốn biết tôi đã trải qua ngày học và cầu nguyện ra
sao… và điều này thúc đẩy tôi đứng trước cử toạ chia
sẻ cảm nghiệm mình. Các vị bảo trợ thân mến, xin các
vị cố gắng đồng hành với người mình giới thiệu trong
hành trình ba ngày. Điều này là một hy sinh nhưng
có ý nghĩa lớn lao với tham dự viên, khích lệ họ, và
là một tấm gương cho họ noi theo khi đã trở thành
cursillista.
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Làm sao tôi quên được buổi chia sẻ cuối cùng trên đồi
Colfax! Tuy tâm tư đầy ắp tâm tình tạ ơn, nhưng tôi
thực chẳng muốn lên chia sẻ. Tôi có “chơi nổi” không,
khi ngày nào cũng lên phát biểu? Tôi phải biết lắng
nghe người khác chứ, phải để giờ cho các bạn có dịp
thố lộ tâm tình chứ! Nhưng khi nhìn thấy Thùy Mỹ
ngồi lặng lẽ ở hàng cuối, ý nghĩ tôi thay đổi. Vẫn ánh
mắt chờ đợi, chị muốn nghe tôi công khai nói trước
cử tọa điều đã cảm nghiệm suốt khóa? Và tôi đã lên
trước micro, tuôn trào niềm vui oà vỡ, niềm cảm kích
thâm sâu đối với Chúa và với tất cả anh chị em đã yêu
thương giúp đỡ mình. Tôi đã là một cursillista. Tôi
muốn đi trợ tá những năm về sau. Tôi muốn đồng hành
với những người bạn tôi giới thiệu đi khóa và cả những
người bạn chưa hề quen biết nữa!

Đây không những là chuyện hợp lẽ công
bằng, mà còn là mệnh lệnh của Thầy Chí
Thánh. Ngài luôn chơi rất đẹp! Chẳng bao
giờ Ngài đòi hỏi việc gì mà không ban ơn
cho ta thực hiện.

“ Các con đã lãnh nhận nhưng không, các con phải cho
đi nhưng không.” Đây không những là chuyện hợp lẽ
công bằng, mà còn là mệnh lệnh của Thầy Chí Thánh.
Ngài luôn chơi rất đẹp! Chẳng bao giờ Ngài đòi hỏi
việc gì mà không ban ơn cho ta thực hiện. Chắc chắn
Chúa Giêsu không nói suông, Ngài sẽ đồng hành với
tôi. Không chỉ ban hướng đi, Ngài còn ban sức mạnh
cho tôi nữa. Hãy cùng nhau đi Trợ Tá! Tôi muốn chân
thành mời gọi mọi cursillistas. Khóa 3 và 4 đang rất
cần các bạn. Cho dù khả năng thế nào, ta vẫn có thể
đóng góp vào công việc chung. Bạn không thể đi xa
ư? Xin hãy làm Palanca bằng lời cầu nguyện của bạn.
Chúa Giêsu và mọi người đang cần đến bạn!♦
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Tất Cả
Kitô Hữu
Đứng Dậy!

Chúa của các ngươi trong giây lát.” Bang, bang… Hắn
lạnh lùng nả súng bắn vào lớp học. Thây người ngã đổ
trong phút chốc. Căn phòng loang máu đào. Nạn nhân
gồm một giáo sư và 11 sinh viên.

Tên sát nhân đã chế diễu những nạn nhân Kitô hữu vì
hắn tin rằng những Kitô hữu đã tin vào một Đấng Kitô
ngày xưa đã thất bại mà ngày nay lắm kẻ như hắn nghĩ
rằng tôn giáo, nhất là Kitô giáo là trò cười, và đại diện
cho một điều gì vô lý. Những người Kitô hữu này đã
đáp chuyến tàu tốc hành về ngay với Chúa. Những
tiếng la thất thanh của họ khi tiếng súng nổ là tiếng ca
vang của sự chiến thắng. Kẻ sát nhân đã giết họ, nhưng
linh hồn họ đã về với Chúa. Đúng vậy, họ vừa về chốn
trường sinh ở nơi đó Cha nhân từ chờ đón họ. Những
người trẻ tuổi ấy có thể ý thức hay không ý thức rằng
mình đang chọn lựa và sẽ chết vì đức tin của mình;
nhưng có một điều chắc chắn là họ đã có và sống niềm
tin vững chãi vào Chúa để xác định mình là Kitô hữu
Phêrô Nguyễn Viết Tấn
ngay trong lúc cận kề với giây phút tử sinh. Những
người trẻ này đúng là những đấng tuẫn giáo. Tay súng
ấy đã ra tay giết họ, mặc dầu hắn ta chế nhạo những
Viết theo cảm hứng từ bài All The Christians Stand
anh hùng đức tin này, nhưng hắn nói đúng sự thật:
Up đăng trên www.CatholicVote.org.
họ đang hưởng dung nhan của Cha nhân lành. Hắn ta
không biết gì về điều đó. Nhưng hắn đã tiễn đưa những
ạn hãy hình dung một tay súng bước vào giữa
nạn nhân của mình về cõi trường sinh mà chính họ
đám đông với
mong ngày nào cuối
khuôn mặt đằng đằng
cuộc hành trình dương
Những tiếng la thất thanh của họ khi tiếng súng nổ là
sát khí cất tiếng la lớn:
thế đó là nơi họ sẽ đến.
tiếng ca vang của sự chiến thắng. Kẻ sát nhân đã giết
“Ê! Tất cả mọi Kitô hữu
họ, nhưng linh hồn họ đã về với Chúa. Đúng vậy, họ vừa Những người trẻ tuổi ấy
đứng dậy!” Hắn lăm lăm về chốn trường sinh ở nơi đó Cha nhân từ chờ đón họ.
đã hoàn tất con đường
tay súng chỉa vào từng
dương thế ngắn ngủi.
người. Nếu bạn có mặt ở
Xin ngậm ngùi tiễn đưa các bạn, xin khóc thương cho
giữa đám đông ấy, không biết bạn sẽ phản ứng ra sao,
thân xác các bạn. Và xin kính chúc mừng các bạn đã
riêng cá nhân tôi, tôi không hẳn đã có câu trả lời. Tôi
về trong vòng tay thương yêu của Chúa là Đấng Trung
không biết là mình có đứng dậy hay không. Vì thường
Thành, vì các bạn ấy đã trung thành với Ngài. Vâng!
trước những sự kiện tấn công bất ngờ, tôi có khuynh
Cánh “Cửa Công Chính” đã rộng mở cho các bạn trẻ
hướng hay phản ứng “chết trân,” không nhúc nhích gì
ấy bước vào.
được.

B

Đó là chuyện đã xảy ra vào ngày mồng một tháng
Mười, năm 2015 ở Đại Học Cộng Đồng Umpqua,
Oregon. Trước tiếng quát tháo đó, một số đông các bạn
trẻ đã đứng dậy. Tay súng bảo họ rằng: “Tốt, bởi vì các
ngươi là Kitô hữu, bây giờ các ngươi sửa soạn đi gặp

T

ử đạo là một ân huệ từ Thiên Chúa, nhưng đồng
thời cũng là một hành động can trường của con
người đi đôi với nhân đức dũng cảm. Nếu không can
đảm trong những việc nhỏ thường ngày, nếu không
trang bị cho chính mình lòng can đảm dũng mạnh, thì
chúng ta không thể phản ứng một cách can trường ở
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những tình huống khó xử như trên.
Điều này nhắc nhở chúng ta đoạn Tin Mừng theo
Thánh Matthêu 10: 32-33: “Vậy ai tuyên bố nhận Thầy
trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận
người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn
ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối
người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Không biết cá nhân mình sẽ phản ứng ra sao trước
hành động khủng bố, nhưng có một điều chắc chắn
có thể nói rằng, nếu mỗi một ngày tôi không sẵn sàng
sống tín thác vào Chúa, thì chẳng bao giờ tôi sẵn sàng
để tuyên xưng Ngài trước mặt thế gian. Có thể vì tôi
nhát đảm và có thể tôi bất xứng, hoặc bất trung? Nếu
không sẵn sàng trong những tình huống mình có thể
tự chủ được, không cách gì tôi có thể có được một thái
độ can trường trong lúc bị đe dọa. Chúng ta có thỏa
hiệp hoặc vì quyền lợi, hứa hẹn hão huyền hoặc một
sự thoải mái, yên thân chưa nói gì đến chuộc sự sống
để đổi cái chết. Trong lúc suy tư về thảm cảnh này, cá
nhân tôi chỉ biết cầu nguyện để Chúa cho tôi can đảm,
sức mạnh nếu
tôi phải đối diện
với tình huống
độc ác như thế.

phục những người không tuân thủ ý thức hệ của nhóm
mình. Nhà Nước Hồi Giáo (NNHG) đã đối xử như thế
với những người Yezidis, Kitô hữu, các tín hữu Hồi
giáo theo hệ phái Shia và những nhóm tôn giáo thiểu
số khác trong toàn bộ một chiến dịch có hệ thống đang
được xúc tiến qua các cuộc tấn công quy mô.
NNHG đã công bố trên các phương tiện truyền thông
hình ảnh những hành vi bạo động hãi hùng của chúng
nhằm làm cho thế giới khiếp đảm trước sách lược
tuyên truyền có tính toán của chúng. Trong một đoạn
video kinh hoàng với tựa đề “Một thông điệp ký bằng
máu gởi đến quốc gia Thập Tự” công bố bởi NNHG
vào tháng 2 năm 2015, thế giới đã thấy hình ảnh 21
người Kitô hữu phái Coptic đi dọc theo bờ biển, bị
buộc qùy xuống đất và bị chặt đầu. Họ bị tàn sát một
cách dã man chỉ vì họ là “con dân của Thập Tự.”

Đ

iều chắc chắn chúng ta có thể thấy rằng Kitô hữu
luôn là nạn nhân của thù ghét, nghi kỵ ở mọi
thời đại. Nhưng sự thù ghét ấy không chỉ giới hạn ở
những quốc gia thiếu dân chủ, hoặc nơi những quốc
gia Hồi giáo cực
đoan, mà chúng
ta thấy sự thù
nghịch đó diễn
ra dưới nhiều
Ở thế kỷ 21 này,
hình thức ở
người ta chứng
những nơi khác,
kiến có những
ngay trên những
vùng thấm đẫm
quốc gia Âu
máu đào của các
Mỹ, một thời
anh hùng tử đạo,
chịu ảnh hưởng
những chứng
sâu đậm của
nhân đức tin can
Những Kitô hữu Coptic trên đường đến nơi hành quyết
nền văn minh
trường. Từ vùng Iraq, Syria
Kitô giáo. Hôm nay, các
hoặc Trung Phi. Những anh em Kitô hữu ở Ai cập, họ
Kitô hữu ngay trên đất nước dân chủ Hoa Kỳ này, đã
hân hoan để được về với Chúa. Có lẽ chỉ hơn một thập
thường xuyên bị thách thức bởi những hình thức khác
kỷ đầu của thế kỷ 21, chúng ta đã chứng kiến vô số
nhau.
những vụ tàn sát nhằm vào người Kitô hữu, đặc biệt
là những người Công giáo thiểu số ở giữa một cộng
Hai ngàn năm trước Thầy của chúng ta mà đã bị ghét
đồng dễ dàng bị xách động bởi những tuyên ngôn nhân bỏ, thì thế gian, sự dữ có xem những kẻ theo Giêsu có
danh tôn giáo. Đặc biệt ở miền Iraq, Syria, trong một
nghĩa gì. Chúa Kitô chẳng đã báo trước điều đó trước
chiến dịch mang tính cách diệt chủng nhằm xóa bỏ
đây sao? Như thế theo chân Đức Kitô chưa bao giờ
dấu vết của một cộng đồng Kitô giáo lâu đời và khuất
là việc dễ dàng. Đường của Chúa đi ngày xưa, đường
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đi đến đỉnh núi Sọ là con đường khổ giá, đường thập
tự. Đời sống môn đệ của Chúa hẳn không phải là một
cuộc đời thoải mái, nhưng một nguồn khích lệ vô biên
dành cho chúng ta là ân sủng của Chúa luôn dư đầy
cho những kẻ theo Ngài. Chúng ta theo chân Chúa
Giêsu tới Thập Giá, Người sẽ lo liệu việc Phục Sinh.
Lịch sử giáo hội đã cho chúng ta thấy điều đó, mọi nơi
những tín hữu luôn luôn kiên cường đứng lên tuyên
xưng và bảo vệ đức tin của mình trong những nghịch
cảnh nghiệt ngã, đau thương nhất. Đặc biệt là hậu duệ
của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, trang hùng sử của
Giáo Hội làm cho chúng ta hãnh diện và sống trung
kiên với di sản Đức Tin mà các Ngài đã vun xới bằng
máu.
Sự dữ bất kỳ ở đâu, khi nào, chúng ta chỉ có thể chinh
phục bằng cách đối diện với nó, công khai nhận diện
nó và đối đầu không sợ hãi. Vùi đầu dưới cát không
đem về chiến thắng cho chúng ta. Chúng ta cũng
không ngông cuồng khiêu khích, nhưng chúng ta sống
trung thành và can đảm tuyên xưng niềm tin đó trong
yêu thương và sự thật.

Nhờ vào sự cảnh báo của Thánh Giáo Hoàng John
Paul II, giáo hội Công giáo nhận thức được rằng kinh
nghiệm tử đạo vẫn còn có ý nghĩa rất rõ ràng hôm nay.
Một thế kỷ ngắn ngủi vừa qua, ghi dấu bằng chủ nghĩa
toàn trị, đã để lại phía sau một vệt dài đượm máu đào
của Kitô hữu. Nhưng không may, thiên niên kỷ thứ
ba cũng khởi đầu bằng những dấu hiệu của sự tử đạo:
cuộc tử đạo với nhiều khía cạnh cho thấy rằng có vẻ là
một diễn biến có tầm vóc toàn cầu.
Chính Thánh Giáo Hoàng JP II đã nhắc lại một hình
thức tử đạo thời nay, mà chúng ta thường không để ý:

“Hình ảnh anh hùng của Gioan Tẩy Giả gợi cho chúng
ta nhớ các Thánh Tử Đạo qua nhiều thế kỷ, đã theo
những bước chân của Ngài. Tôi nhớ lại rất nhiều Kitô
hữu, trong thế kỷ vừa qua, đã là nạn nhân của sự thù
nghịch tôn giáo trên nhiều nước châu Âu. Và ngay cả
hôm nay, trên nhiều nơi trên thế giới, những tín hữu
vẫn tiếp tục là nạn nhân của sự ngược đãi nghiệt ngã
bởi vì niềm tin vào Chúa Kitô và Giáo Hội của họ.”
Nhưng niềm tin phó thác vào Chúa, mang đến cho
chúng ta niềm vui vô biên. Như ĐGH Phanxicô trong
cuộc gặp gỡ các linh mục và tu sĩ Kenya vào hôm
qua 26 tháng 11, tại trường St Mary ở Nairobi, ngài
nói: “Các bạn thân mến, Tin Mừng mà chúng ta rao
giảng và cố gắng sống theo không phải là con đường
dễ dàng; nó hẹp nhưng nó đổ đầy trái tim ta bằng một
niềm vui khôn tả.”
Các nữ tu Little Sisters of the Poors đã đứng lên để

Chúng ta có can đảm đứng thẳng hôm nay
trong tư thế làm chứng nhân cho Chúa giữa
công sở, bệnh viện, nhà máy, công trường,..
hoặc tại phòng phiếu, ngay trong lúc trò
chuyện với bạn bè, người cùng xóm?

phản đối việc chính quyền Hoa Kỳ ép buộc cơ sở từ
thiện của họ cung cấp những dịch vụ ngừa thai, triệt
sản cho nhân viên. Những cơ sở thương mại như
Hobby Lobby, Chick-fil-A… đã đứng dậy, thương vụ
của họ bị tẩy chay. Hoặc cá nhân như Kim Davis, viên
chức Lục Sự ở quận Rowan, tiểu bang Kentucky. Bà
đã nhân danh niềm tin của mình để từ chối ký giấy xác
nhận “kết hôn” giữa những người đồng tính. Có nhiều
ý kiến khác nhau, trái ngược về quyết định của bà,
nhưng chắc chắn bà là người can đảm hành xử quyền
lương tâm trước một xã hội không khoan dung đối với
quan điểm của bà.
Còn chúng ta hôm nay, chúng ta chỗi dậy hay ngồi yên
thụ động hoặc mê ngủ? Chúa đã bảo Lazarô chỗi dậy.
Chúa đã đánh thức các môn đồ dậy vì các ông còn ngủ,
chúng ta được kêu gọi đứng dậy. Chúng ta có can đảm
đứng thẳng hôm nay trong tư thế làm chứng nhân cho
Chúa giữa công sở, bệnh viện, nhà máy, công trường,..
hoặc tại phòng phiếu, ngay trong lúc trò chuyện với
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bạn bè, người cùng xóm?

Đứng thẳng hôm nay để chúng ta hoặc con cháu
chúng ta không bao giờ phải than vãn vì phải “xin”
mới được “cho,” hoặc tệ hơn nữa cho hay không là
chuyện của những người đã đoạt cái quyền đáng lý
thuộc về chúng ta.

N

ào chúng ta cùng đứng lên! Chúng ta đã chịu
đựng hiếp đáp đã lâu, chúng ta không thể chần
chừ mãi. Ở đâu, người Kitô hữu cũng phải đứng vững
cho Đức Tin, trong xã hội, giữa lòng trần thế dẫu
không thân thiện hoặc thù nghịch. Không thể để kéo
dài hiện trạng dưới guồng máy toàn trị hoặc đành để
cho truyền thông thế tục thống trị khích bác, bôi nhọ
niềm tin của chúng ta. Có những nơi, chính quyền
muốn chúng ta rút vào, thu hẹp sinh hoạt tôn giáo, tín
ngưỡng vào trong sinh hoạt gia đình, giáo xứ, nhà thờ.
Đứng thẳng hôm nay để chúng ta hoặc con cháu chúng
ta không bao giờ phải than vãn vì phải “xin” mới được
“cho,” hoặc tệ hơn nữa cho hay không là chuyện của
những người đã đoạt cái quyền đáng lý thuộc về chúng
ta. Với việc tham dự tích cực vào mọi sinh hoạt xã hội
dưới sự hướng dẫn của giáo huấn và học thuyết xã hội
Công giáo, cùng với bao nhiêu người thiện chí khác,
các Kitô hữu có nhiệm vụ xây dựng một viễn cảnh xã
hội trong đó những giá trị luân lý vĩnh cửu, phẩm giá
đích thật của con người được tôn trọng và cổ xúy.

Đừng Xét Đoán
Sưu Tầm
Vừa nhận được điện thoại, nam bác sĩ vội vã tới bệnh
viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tới ngay
phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu
thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bác
sĩ, người cha nói: “Tại sao giờ này ông mới đến? Trách
nhiệm nghề nghiệp của ông để đâu?”
Bác sĩ điềm tĩnh trả lời: “Thật xin lỗi, hôm nay không
phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện.
Nhưng nhận được tin tôi đến ngay đây. Và lúc này tôi
muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật.”
Người cha giận dữ : “Tịnh tâm à?! Giả như con của
ông đang ở trong phòng cấp cứu thì ông có làm thế
không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?”
Bác sĩ trả lời: “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói
trong Kinh Thánh: ‘Thân trần truồng sinh từ bụi đất,
tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra,
Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa’. Các bác sĩ, họ
không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và
cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết
mình và cậy trông vào Thiên Chúa.”

Đứng cho thẳng, cho hiên ngang. Đứng can trường
hôm nay để ngày mai phải không qùy gối, hoặc tệ hơn
trở nên bia đạn cho kẻ khác. Vậy, chúng ta cùng đứng
dậy thay vì để kẻ khác truyền lệnh cho chúng ta đứng
dậy. Chúng ta chọn lối đứng nào đây?

Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Sau thời gian dài trong
trong phòng mổ, ông bước ra trong niềm hạnh phúc:
“Cảm tạ Chúa. Con trai ông đã được cứu. Nếu muốn
biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô ý tá vừa giúp tôi.” Bác sĩ
vội vã rời khỏi bệnh viện.

Hơn thế, hãy đứng thẳng hôm nay để mai ngày chúng
ta cùng đứng vào hàng ngũ của những người được
chọn. ♦

Ngay khi nhìn thấy cô y tá xuất hiện, người cha nói
ngay: “Loại người gì mà lại cao ngạo như thế kia chứ!
Ông ta không thèm cho tôi biết hiện trạng con trai tôi.”
Cô y tá tuôn trào nước mắt trong xúc động, chậm rãi
trả lời: “Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm
qua do một tai nạn. Nhưng vừa nhận được tin bác ấy
tới ngay để cứu con ông. Bây giờ bác ấy về tiếp tục lo
hậu sự cho đứa con yêu quý của mình.”
Các bạn ơi! hãy khoan, đừng vội kết án ai. ♦
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B

an Điều Hành Phong Trào Cursillo Ngành
Việt Nam, Giáo Phận Sacramento, xin chân
thành cảm tạ và tri ân quý Cha, quý Soeur, quý Thầy,
quý anh chị Cursillistas và quý ân nhân đã dâng lời
cầu nguyện, hăng say cộng tác, tận tình giúp đỡ về
tinh thần và vật chất trong những tháng năm vừa
qua.
Đặc biệt trong hai Khóa Ba Ngày đầu tiên của Phong
Trào trong năm 2015, qúy vị là nguồn trợ lực cần
thiết cho phong trào. Nhờ Ơn Thánh Chúa, cùng với
sự đóng góp của tất cả quý vị, Thầy Chí Thánh đã
tác động trên anh chị em Cursillistas, những người
tham dự cũng như những trợ tá. Quý vị sẽ bắt gặp
những âm hưởng, tâm tình ấy qua các bài viết chia
sẻ kinh nghiệm trong tập Đặc San này.
Nguyện Xin Thầy Chí Thánh ban muôn ơn thiêng
trên quý Cha và quý vị, để quý vị tiếp tục đồng hành
với phong trào trong thời gian sắp tới.
Đặc biệt, xin kính chúc tất cả một Mùa Xuân Mới
An Bình trong Thiên Chúa.

Chân thành cảm tạ,
T.M. Ban Điều Hành,
Trưởng Ngành,

Giuse Trần Ngọc Hoàng

B

an Biên Tập Đặc San năm nay xin chân
thành cám ơn những đóng góp quý báu
của quý Cha, quý Soeur, quý Thầy, quý anh chị
Cursillistas để tờ Đặc San của Phong trào Cursillo
Sacramento ngành Việt Nam được ra mắt hôm nay.
- Trước hết phải kể đến sự hỗ trợ nhiệt tình của Ban
Điều Hành, đã xem việc thực hiện đặc san như là
một sinh hoạt hằng năm của phong trào.
- Cám ơn qúy Cha, qúy Thầy, qúy Soeur và qúy anh
chị em Cursillistas đã dóng góp bài vở.
- Đặc biệt cám ơn anh Bùi Xuân Thái (San Jose) đã
giúp trình bày trang bìa của Đặc San: rất trang nhã
và nhiều ý nghĩa.
- Xin cám ơn Hương Nam, PM Cao Huy Hoàng
(Việt Nam) đã đóng góp với chúng tôi những bài thơ
ngọt ngào ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa.
Ban Biên Tập cảm thấy thật thú vị khi “khám phá”
ra những cây bút tài tử nhưng đã chuyên chở được
các tâm tình và nội dung sâu lắng; những tấm
lòng chân thành chia sẻ các kinh nghiệm nội tâm
để tôn vinh Chúa và khuyến khích các anh chị em
Cursillistas khác.
Chúng tôi cũng thấy được nâng đỡ rất nhiều qua
những khích lệ của nhiều anh chị em, nhất là các bạn
đã giúp đỡ trong việc đọc lại và kiểm soát các lỗi
đánh máy.
Trong tình yêu Thiên Chúa, xin quý vị lượng thứ cho
các thiếu sót, và chúng tôi hết sức mong mỏi được
sự hợp tác của tất cả trong tương lai.
Chân thành cảm tạ,

Ban Biên Tập
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Decuria
Andrê
Dũng Lạc
Khóa 1 2015

Decuria
Tôma
Văn Thiện
Khóa 1 2015
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Decuria
Giuse
Quang Hiển
Khóa 1 2015

Decuria
Phêrô
Bá Tuần
Khóa 1 2015
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Decuria
Maria
Khóa 2 2015

Decuria
Cecilia
Khóa 2 2015
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Decuria
Martha
Khóa 2 2015

Decuria
Anê
Thị Thành
Khóa 2 2015
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Decuria
Monica
Khóa 2 2015

Ban Điều Hành
Khóa học
2015
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Khối
Học
Vụ

Khối
Ẩm
Thực

Khối
Phụng
Vụ
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Khối
Hành
Chánh
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Khối
Học Vụ

Khối
Ẩm
Thực
Khối
Phụng
Vụ
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Khối Hành Chánh

Ban Điều Hành Khóa Học
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Ultreya
Thánh Lễ Tạ Ơn
&
Đón Tân
Cursillistas

Ngày 13
Tháng 6
Năm 2015
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Tĩnh Tâm : “Hồng Ân Đức Cậy”

Ngày 3 Tháng 10 Năm 2015
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Nhóm Monica

Nhóm Martha

Nhóm Phêrô

Nhóm Luca

Đặc San Phong Trào Cursillo—Sacramento 2016 - 107

Suối Nguồn Thương Xót

Nhóm Cecilia

Nhóm Clara

Nhóm Luca

Nhóm Tôma

Nhóm Martha
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Tiệc Mừng Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Cursillo 2015
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Tiệc Mừng
Thánh Phaolô
Quan Thầy Phong Trào
Cursillo 2015
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VN

Phong Trào Cursillo

SAC

Ngành Việt Nam - Giáo Phận Sacramento

Cha Linh Hướng
Phong Trào
Jim Ngô Hoàng Khôi C.M.C

Trưởng Phong Trào
Giuse Trần Ngọc Hoàng
Cursillista.hoangtran@gmail.com
916-869-6615

Trưởng Trường Lãnh Đạo
Maria Đặng Thị Vân
vdang3@hotmail.com
916-402-2793

Ban
Thư Ký
Maria Trần Ngọc Bích
ngocbichtran09@gmail.com
916-996-6869

Trưởng Khối Tiền
Gioan Baotixita Lưu Thanh Hải
dluu99@gmail.com
916-990-5050
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Điều Hành

Trưởng Khối Ba Ngày
Phêrô Trần Quốc Tuấn
stevenqtran@yahoo.com
916-217-4949

Thủ Quỹ
Maria Hoàng Hạnh Dung
tiffany_hoang@yahoo.com
916-504-0273

Trưởng Khối Hậu
An Tôn Trần Văn Hộ
htran555@frontiernet.net
916-753-4106

Khóa 1 Nam - Sacramento, Trinity Pines, ngày 14-17 tháng Năm, 2015

Khóa 2 Nữ - Sacramento, Trinity Pines, ngày 21-24 tháng Năm, 2015

