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Niềm Vui Trong Thầy 

PhaoLô Phạm Hân k42 

 

Như trên đầu non, thác luôn tuôn giòng.  

Qua bao con sông, nước kia xuôi ghềnh.  

Mang theo phù sa, cánh hoa bừng sắc.  

Tô thắm xanh ngát cuộc đời hôm nay.  

 

Như Thiên Chúa Cha yêu thương con người.  

Hy sinh Ngôi Hai, xuống thế chuộc đời. 

Nhưng sao hôm nay vẫn đời tăm tối?  

Có phải, có phải lòng người kiêu căng?  

 

Ôi sao hôm nay con mới hiểu rằng:  

Ngôi Hai thương con, mong ngóng từng ngày  

Hay luôn bên con đỡ nâng vạn lối  

Sá chi trăm năm hoặc đời hư không.  

 

Tinh sương hôm nay, chim vui gọi đàn.  

Say sưa ca vang, an vui trên cành.  

Chim không lo âu tháng năm vụt đến.  

Nắng mưa ắt có, chẳng màng mai sau.  

 

Như con hôm nay, an vui trong Thầy.  

Tình yêu vô biên, mãi luôn đắp đầy.  

Chông gai sao ngăn trái tim nồng cháy.  

Son sắt yêu mến mọi điều chung quanh.  

 

Ơn Cha vô biên, con trải mộng long.  

Như chim non kia xoải cánh tầng không.  

Non xanh bao la, ánh ngời muôn sắc.  

Con nay yêu thương ngại gì bão dông.   
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Thư Linh Hướng 

 

 

Anh chị em Cursillistas Ngành Việt Nam, Giáo Phận Sacramento rất thân 

mến, 

Thấm thoát đã gần một năm trôi qua kể từ ngày mừng kính Thánh Phaolô 

Quan Thầy của phong trào và mừng Tân Niên 2014. Trong tâm tình cảm tạ 

hồng ân, chúng ta cùng dâng lên Thầy lời chúc tụng và cảm tạ, vì muôn 

hồng ân Thầy đã đổ tràn trên Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam, Giáo 

Phận Sacramento. 

Nhìn lại một năm vừa qua, phong trào Cursillo chúng ta đã có những bước 

tiến vững chắc hơn, những buổi họp nhóm đã được thực hiện thường xuyên, các buổi họp Ultreya Liên 

Nhóm đã được thực hiện đều đặn, các buổi học hỏi của Trường Lãnh Đạo (Phục Vụ) đã quy tụ khá 

nhiều anh chị em Cursillistas đến để học hỏi về tín lý, cũng như phong trào, qua đó anh chị em đã tích 

cực hoạt động, mang lại luồng sinh khí mới cho phong trào. Những giờ chầu Thánh Thể tối thứ Năm 

hàng tuần cũng quy tụ được một số anh chị em Cursillistas về bên Thánh Thể để cầu nguyện và tâm sự 

với Thầy, giúp cho sự liên kết với Thầy được thắm thiết hơn, và yêu mến Thầy hơn. 

Qua lời mời gọi của Thầy Chí Thánh trong năm qua, chúng ta đã có thêm 16 Cursillistas. Đặc biệt hai 

cha Augustine Trương Trường Kỳ, và Joseph Nguyễn Văn Huyền,  soeur Therese Nguyễn Thủy và 13 

anh chị em khác đã tham dự các khóa tĩnh huấn ba ngày tại Camp Francis. Nhiều anh chị em 

Cursillistas chúng ta đã trợ giúp các khóa ba ngày này trong vai trò trợ tá, để ôn lại những hạnh phúc 

của khóa ba ngày, để phục vụ,  và nhất là học hỏi kinh nghiệm tổ chức khóa ba ngày mà phong trào của 

chúng ta sẽ tổ chức trong năm tới. 

Để giúp anh chị em có những giờ phút tĩnh tâm bên Thầy, ngày tĩnh tâm “Hồng Ân Đức Mến” đã được 

tổ chức tại Trung Tâm Tĩnh Tâm Giáo Phận Sacramento ở Colfax. Qua buổi tĩnh tâm này Thầy đã ban 

nhiều ơn lành trên con cái của Thầy. Bên cạnh những hồng ân mà chúng ta đều nhận ra, còn rất nhiều 

hồng ân Thầy đã ban riêng cho từng cá nhân, từng gia đình qua việc nâng đỡ, chữa lành v.v… 

Cảm nhận những hồng ân ấy, chúng ta chỉ biết dâng lên Thầy lời cảm tạ chân thành cùng quyết tâm 

học hỏi và thực hành lời giáo huấn của Thầy Chí Thánh trong hành trình Ngày Thứ Tư của chúng ta. 

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học cùng tôi, vì tôi hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh 

em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng ” (Matthêu 11: 29) ; “Đây là điều răn của Thầy: Anh em hãy yêu 

thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Gioan 15:12). Hiền lành và khiêm nhường là hai nhân 

đức căn bản để chúng ta bước theo Thầy Chí Thánh, và để cùng làm việc với nhau trong tình thân. Ở 

đâu có sự khiêm nhường và hiền lành nơi ấy có bình an, có sự cảm thông, có yêu thương hiện diện. 

Mùa Giáng Sinh, mùa Thánh Ân, mùa thanh bình, đang đến với mỗi người chúng ta. Chiêm ngắm 

máng cỏ Bê Lem, chúng ta nhận ra sự hiền lành và khiêm nhường tuyệt đối nơi Chúa Hài Đồng, Đức 
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Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse. Còn gì hiền lành hơn một Em Bé mới sinh nằm trong nôi, và sự chấp 

nhận hoàn cảnh khó khăn của Mẹ Maria và Thánh Giuse. Còn gì khiêm nhường hơn một “Vua Muôn 

Vua” sinh hạ trong hang bò lừa, nằm trong máng cỏ nghèo hèn. Nơi hang đá Bê Lem chúng ta cảm 

nhận được tình yêu cao vời của Thiên Chúa, và cũng nhìn thấy hình ảnh yêu thương của gia đình 

Thánh Gia. 

Ước mong các nhân đức hiền lành, và khiêm nhường luôn là đích điểm của tinh thần hoán cải liên tục 

của mỗi Cursillista, hầu chúng ta có thể thực hiện tinh thần: “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị 

em.” trong sự phó thác, tin yêu vào Thầy Chí Thánh, cùng với tình yêu chúng ta trao cho nhau và cho 

tha nhân. 

Mừng kính Thánh Phaolô, chúng ta cũng cần noi gương tinh thần hăng say vượt khó của Ngài. Trong 

cuộc sống của chúng ta, ai cũng có những trở ngại, khó khăn và chúng thường là lý do để chúng ta 

dừng lại hoặc thối lui. Xin Thánh Phaolô Quan Thầy giúp chúng ta có được tinh thần can đảm dấn 

thân, hăng say tiến bước, đối diện với những khó khăn của cuộc sống trong niềm phó thác và cậy trông 

vào Thầy Chí Thánh, cũng như sự nâng đỡ của anh chị em trong phong trào. 

Trong niềm vui mừng của Mùa Giáng Sinh, trước thềm năm mới 2015, nguyện chúc quý cha, quý 

soeur, quý anh chị em trong phong trào và gia quyến một mùa Giáng Sinh tràn đầy Thánh Ân, một năm 

mới an khang, hạnh phúc,  thánh thiện. Xin Chúa ban cho mỗi người Cursillista luôn mặc lấy tinh thần 

hiền lành và khiêm nhường, cùng dìu nhau tiến bước trong yêu thương, để sống Ngày Thứ Tư của mỗi 

người cách xứng đáng.  

PT. Giacôbê Nguyễn Nam Tiến
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Thư Trưởng Ngành Phong Trào 

“Lạy Chúa, con phải làm gì?”  (Cv 22:10) 

 

Kính chào quý cha, quý sơ, 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, và cùng đồng hành với 

phong trào trong năm qua.  Nhìn lại một năm sinh hoạt tuy bận rộn nhưng 

mang lại rất nhiều niềm vui. Tại Đan Viện Châu Sơn, em cùng quý anh chị 

được ôn lại ba cuộc gặp gỡ, “Gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Chúa Kitô, và gặp 

gỡ tha nhân”.  Song song với những cuộc gặp gỡ, cha Đominic Trần Thiết 

Hùng đã thu hút mọi người trong bài chia sẻ “Vượt Qua Chính Mình”, cha 

Hùng nhấn mạnh lời Thánh Luca: "Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính 

mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16, 24).  Cùng lúc đó, dường như 

ánh mắt Thầy Chí Thánh đang nhìn thẳng vào em như thúc giục "ai? Ai? 

Ai? ..."   

Thưa quý anh chị thân mến, thật là niềm vui cho Phong Trào Cursillo Sacramento trong năm qua có 

cha Trường Kỳ, cha Huyền, sơ Thuỷ đã tham dự khoá Cursillo và cùng đồng hành với Phong Trào.  

Điển hình, ngày đón tân khoá sinh họp mặt rất đông đủ, Phong Trào Cursillo Sacramento đã có Thánh 

Lễ đầu tiên dành riêng cho Phong Trào do hai cha, hai thầy phó tế Bình An và thầy sáu Tiến long trọng 

đồng tế.  Thêm một niềm vui thật đáng kể, đó là Phong Trào Cursillo Sacramento đang mang ý định 

mở khoá đầu tiên tại Giáo Phận Sacramento trong năm 2015.  Trong tinh thần ấy, PTC San Jose đã hết 

lòng giúp đỡ và hướng dẫn Sacramento trong tinh thần của người trợ tá. Chúng em chân thành cám ơn 

quý anh chị Phong Trào Cursillo San Jose. 

"Hồng Ân Đức Mến" đã nói lên tình yêu vô tận của Thiên Chúa đã tuôn tràn xuống cho Phong Trào nói 

chung và cho từng người chúng ta nói riêng. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta nhớ lại lời Thánh Phaolô 

khi gặp được Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, con phải làm gì?”  (Cv 22:10).  Qua buổi tĩnh tâm tại doanh trại 

Colfax, Ban Điều Hành Phong Trào đã nhờ ơn Chúa mang đến quyết định trong việc chuẩn bị và tổ 

chức hai khóa học vào trung tuần tháng Năm 2015; trước đó chúng ta sẽ bước vào những ngày của tám 

tuần tĩnh huấn, bắt đầu vào ngày 15 tháng 3, chuẩn bị cho ngày lên đường phục vụ trong yêu thương và 

hiệp nhất.  

Thưa quý anh chị, Phong Trào Cursillo là công việc của Thiên Chúa. Do đó, “Ơn Chúa“ là nguyên tắc 

và là nền tảng đầu tiên cho mọi công việc của khóa học được kết quả, mọi công việc và từng giây phút 

trong khóa 3 ngày phải được đánh dấu bằng sự hiệp nhất sâu xa với Thiên Chúa.  Việc cầu nguyện luôn 

là những đòn bẩy để xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho những việc chúng ta làm, và làm theo ý Thầy.  

Xin quý anh chị tiếp tục cầu nguyện và thực hiện palanca cho hai khóa học, cầu nguyện cho các tham 

dự viên, cầu nguyện cho chúng ta làm tròn sứ mạng được giao phó, đặc biệt cho hai Ban Điều Hành 

Khoá Học chu toàn công việc Thầy Chí Thánh tín thác, và để nhận ra chỗ đứng và vai trò của mình 

trong cộng đồng Giáo Hội. “Tinh thần trợ tá” là một yếu tố khác cần thiết và quan trọng trong việc 

phục vụ trong khóa học, vì chúng ta sẽ là những trợ tá, là những chứng nhân bằng lời nói và bằng việc 

làm.  Anh chị em chúng ta sẽ trở nên là một cộng đồng Giáo Hội thu nhỏ, qua ngôn từ và qua gương 

sáng trong đời sống, chúng ta sẽ khơi động ý thức về sự thắm thiết của tinh thần cộng đồng và việc dấn 
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thân phục vụ, từ đó chúng ta thể hiện việc sống đích thực của người Kitô hữu trong giáo hội. Xin Thầy 

Chí Thánh hướng dẫn để chúng ta luôn có một tinh thần làm việc chung, có một cái nhìn chung bằng 

cách hiệp nhất những ý kiến dị biệt, và tạo một tinh thần trách nhiệm chung trong việc thi hành kế 

hoạch chung.  

Kính thưa quý cha, quý thầy Linh Hướng, quý anh chị Cursillistas, Phong Trào Sacramento lần đầu 

tiên mở khóa học như thế này, là cơ hội để cho em được củng cố lại hành trình Đức Tin của em, tin 

tưởng vào sự hiện diện của Thiên Chúa, là Đấng luôn ở cùng ta, đồng hành với ta hôm qua, hôm nay và 

mãi mãi. Trước khi bước vào những tuần tĩnh huấn, trước khi lên đường, em xin tất cả quý anh chị, 

chúng ta hãy kiên trì và liên lỉ cầu nguyện để xin ơn Chúa, giúp các tham dự viên nhận biết được tình 

yêu của Chúa, xin Chúa biến cải tâm hồn các tham dự viên, và cho chính chúng ta. Xin cho quý anh chị 

chúng ta tránh những cám dỗ yếu đuối, và xin Chúa hãy đưa chúng ta ra khỏi những bận tâm hẹp hòi 

của chính mình. Xin Chúa và Mẹ Maria ban thật nhiều ơn, phần hồn lẫn xác, để chúng ta làm tròn sứ 

mạng của người trợ tá Chúa trao ban.   

Nhân ngày kính Thánh Phaolô Quan Thầy Phong Trào Cursillo và mừng Xuân Ất Mùi, em xin thay 

mặt Ban Điều Hành kính chúc quý cha, quý sơ, quý thầy linh hướng và quý anh chị một năm mới vui 

khoẻ, luôn noi gương Thánh Phaolô nhiệt thành trong tin mừng, và sẵn sàng phục vụ anh chị em trong 

tình thương của Thầy Chí Thánh.  

Trưởng Ngành Phong Trào 

Giuse Trần Ngọc Hoàng 
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SỚ TÁO QUÂN TẾT ẤT MÙI 2015 

Phaolô-Giuse Nguyễn Ngọc Anh, K42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúa đã sinh ra… 

Allê-lu-ia !! 

Ban ơn cứu độ. 

Chúng con ba Táo, 

Phong trào Cursi-Lô 

Ở xứ Sac-tô, 

Trình Thầy Chí Thánh: 

Sinh hoạt năm qua, 

Năm Ngọ dần qua, 

Năm Mùi sắp đến. 

Hồng Ân Đức Mến, 

Tuôn đổ dồi dào… 

Nuôi sống phong trà, 

Ngày thêm vững mạnh. 

Anh em kề cạnh, 

Tay nắm chặt tay, 

Chia sẻ bảo nhau, 

Chăm lo học tập… 

Dù đời tấp nập, 

Vẫn cố kiên trì. 

Họp nhóm định kỳ, 

Ultreya hằng tháng. 

Kết chặt tình bạn, 

Phát triển Phong trào 

Cầu nguyện hô hào, 

Học – Hành – Sùng đạo. 

Giờ đây ba Táo,  

Tiến đến Thiên Đình. 

Lần lượt tấu trình, 

Chuyện năm con Ngựa. 

Chúng con đã hứa, 

Nối gót theo Thầy: 

Anh em vui vầy, 

Nhờ ơn lộc Thánh 

 

Lạy Thầy Chí Thánh 

Con Táo Sùng Đạo, 

Thiết tha mến mộ 

Suy gẫm lời Thầy. 

“Chọn con làm bạn” (Ga 

15:15) 

Tình yêu lai láng, 

Thầy ban tặng con. 
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Vững bền sắt son, 

Thầy yêu con lắm. 

“Mũi tên say đắm, 

Bắn trúng tim hồng. 

Từ nay con sống, 

Sống cho tình yêu. 

Mà con có chết, 

Cũng chết vì yêu”. 

Thầy vẫn dắt dìu, 

Dù con lầm lỡ. 

Thầy luôn nâng đỡ, 

Từng bước đời con. 

Vượt biển trèo non, 

Chúng con phó thác 

Hiểm nguy tan tác, 

Cậy trông vào Thầy. 

Ngắm nhìn lên Thầy, 

Treo trên thập giá. 

Tội con Chúa trả, 

Mười bốn chặng đường… 

Một lòng xót thương, 

Cho con tất cả. 

Sao con buông thả? 

Sao nỡ  ô t nh? 

Gặp gỡ chính mình, 

Giao hoà cùng Chúa. 

Đời có héo úa, 

Thầy dẫn đường đi. 

Yêu Chúa tình si, 

Bên bàn tiệc Thánh. 

Cùng chung Tấm Bánh, 

Là Máu Thịt Thầy. 

Chia s  lấp đầy, 

Nhờ ơn tha thứ. 

Thắng được sự dữ, 

Lục dục, thất tình.. 

Nhìn rõ chính mình, 

Nặng nề trần thế… 

Nhờ ngắm Thánh Thể, 

Hoán cải bản thân. 

Cảm nghiệm Hồng Ân. 

Say mê suy gẫm, 

Chuyện trò lẩm bẩm. 

Cùng với Bạn Tình. 

Tấm Bánh hữu hình,  

Quyền năng muôn thuở. 

Cung lòng rộng mở, 

Mời Chúa ngự vào. 

Cursi-lô Sac-tô, 

Hoa thơm nở rộ. 

Tâm t nh sùng đạo 

Con ca tụng Ngài! 

Biển rộng sông dài, 

Núi đồi hùng  ĩ. 

Bức tranh tuyệt mỹ, 

Kỳ công thiên nhiên. 

Hoang vắng bình yên,  

Thả hồn theo Chúa. 

Đẹp như nhung lụa, 

Con ca tụng Ngài! 

Dẫu ngắn hay dài, 

Mân côi siêng đọc. 

Tràng hạt như ngọc, 

Lần đếm vào tim. 

Vứt bỏ tội tình, 

Khẩn cầu cùng Mẹ. 

Thánh hóa chia s , 

Thân quyến anh em, 

Càng thưa… càng thêm… 

Táo xin nhường chỗ. 
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Con Táo Học Đạo, 

Kinh Thánh trong tay. 

Đọc hiểu hằng ngày, 

Lời hay ý đẹp. 

Bước theo đường hẹp, 

Thầy đã vạch ra. 

Loại bỏ cái ta, 

Mới tìm thấy Chúa. 

Hãy nhìn đồng lúa, 

Xen với cỏ lùng. 

Trần thế um tùm, 

Thánh Nhân vẫn có, 

Phao-Lô sáng tỏ, 

Dẫn dắt phong trào. 

Học đức thanh cao, 

Yêu thương, tha thứ. 

Khiêm nhường hai chữ 

Khó nhất trong đời 

« Sự sống đời đời 

Nhận biết Thiên Chúa » 

(Ga 74 :3) 

Ngẫm suy Lời Chúa, 

Qua bốn Phúc Âm. 

Nhung nhớ âm thầm, 

Người tình muôn thuở. 

Thư tình vừa mở,  

Có Chúa Hiển Linh, 

Giảng giải Thư Tình: 

Hồng Ân Đức Mến. 

Lời Thầy tuôn đến, 

Cho con lắng nghe. 

Lời Ngài tiếng ve. 

Trong đêm thanh vắng, 

Lời Ngài như nắng, 

Chiếu sáng đời con. 

Lời Ngài núi non, 

Cho con nương tựa. 

Lời Ngài chan chứa, 

Hy vọng đời con. 

Lời Ngài sắt son, 

Con xin ghi tạc. 

Lời Chúa bàng bạc, 

Trong sách Thánh hiền, 

Sách vở thiêng liêng, 

Giúp con tu đức. 

Hạnh Thánh tột bực, 

Giúp con trưởng thành. 

Phương tiện truyền thông, 

Con luôn chọn lọc: 

Cám dỗ mời mọc, 

Con phải tránh xa. 

Bóng tối quỉ ma, 

Bủa vây giăng khắp. 

Bụi trần tấp nập,  

Vật chất tiện nghi, 

Ngăn bước đường đi,  

Đẩy mình xa Chúa. 

Khi đời tàn úa, 

Tỉnh thức nhận ra: 

Mỗi phút đời ta, 

Là do Chúa tặng. 

Tim đập nhẹ nặng, 

Do Chúa ban cho. 

Hơi thở nhỏ to, 

Là do Chúa định. 

Phong trào thức tỉnh, 

Âu yếm bảo nhau: 

Học đạo hằng ngày, 

Nhận ra tình Chúa. 

Vui mừng ca múa, 

Hội thảo tĩnh tâm. 

Nghe giảng Phúc Âm, 
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Hòa cùng Thánh nhạc. 

Tâm tình hoan lạc, 

Vui hưởng an bình. 

Sống trọn ân tình,  

Của Thầy Chí Thánh. 

Học đạo nên Thánh, 

Phúc lắm ai ơi! 

Táo xin dứt lời, 

Nhường cho Hành Đạo. 

 

Con táo Hành Đạo, 

Phục vụ hoàn hảo, 

Cái kiềng ba chân. 

Thể hiện Hồng Ân, 

Triển khai tình Chúa. 

Thực thi ơn gọi, 

Bổn phận tông đồ. 

Của Chúa Kitô. 

Men muối điểm tô, 

Hương nồng cuộc sống. 

Ánh sáng toả rộng, 

Chan chứa ân tình. 

Xây dựng an bình, 

Chứng nhân cho Chúa. 

Noi gương của Chúa, 

Loan báo Tin Mừng. 

Cầu nguyện không ngừng, 

Chăm lo hành đạo. 

Phục vụ sáng tạo, 

Từ trong gia đ nh. 

Nhẫn nhục hy sinh, 

S  chia tình bạn. 

Bạn đang buồn chán, 

An ủi  ỗ  ề. 

Ơn Chúa tràn trề,  

Tìm thêm bạn mới. 

Mạnh dạn tiến tới, 

Mời bạn bước vào. 

Tham dự phong trào, 

Cursi-lô đáng mến. 

Cùng đích đạt đến, 

Phục vụ yêu thương. 

Thánh hoá môi trường, 

Từ người gần nhất. 

Yêu thương chân thật, 

Êm ái ngọt ngào. 

Như Chúa ban trao, 

Nhưng không tất cả. 

Thực hành hỉ xả, 

Việc nhỏ b nh thường. 

Chứa đựng yêu thương, 

Trở thành  ĩ đại. 

Đừng nên ái ngại, 

Mang Chúa đến người. 

Trò chuyện  ui tươi, 

Tâm tình truyền giáo. 

Phương pháp hành đạo, 

Thể hiện chứng nhân. 

Người người xa gần,  

Được ơn hoán cải. 

Báo đài loan tải, 

E-mail gởi trao. 

Gương Thánh thanh cao, 

Mang ơn cứu độ. 

Hết lòng mến mộ, 

Chài lưới cứu đời. 

Lái thuyền ra khơi, 

Theo phương Chúa chỉ. 

Thầy dạy phải nghĩ, 

Đến k  cô đơn. 

Trong Nursing Home, 

Hay ngoài hoang dã. 
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Mong chờ ròng rã, 

Đợi chút t nh người. 

Anh em  ui cười, 

Đừng quên thăm  iếng. 

Tình yêu sai khiến, 

Yêu Chúa quên mình. 

Góp sức chung tình,  

Dựng xây nước Chúa. 

Như những hạt lúa, 

Gieo khắp cánh đồng. 

Đất tốt đơm bông, 

Làm nên lương thực. 

Anh em tỉnh thức, 

Hăng hái góp phần.  

Vật chất tinh thần… 

Nhu cầu Giáo Xứ 

Tránh xa sự dữ, 

Cám dỗ hằng giờ… 

Chúa luôn đón chờ, 

Đoàn chiên hành đạo. 

 

Chúng con ba Táo, 

Vui sướng trình Thầy. 

Thành quả trên đây, 

Đều do Thầy dạy. 

Phong trào  trôi chảy, 

Khôn khéo điều hành. 

Thầy ban ơn lành, 

Dựng nên đôi cặp: 

Hoàng-Bích vuôn đắp, 

Phục vụ Trưởng Ngành. 

Tuấn-Hiền khôn lanh, 

Chu toàn Lãnh Đạo. 

Tuấn-Loan hâm mộ, 

Trưởng khối Ba Ngày. 

Thoan-Mến bắt tay, 

Lo toan Hành Chánh; 

Hải-Phượng ”trúng mánh”, 

Ôm giữ Khối Tiền. 

Hộ-Tuyết ngoan hiền, 

Mến thương Khối Hậu. 

Thành-Hiệp chuyên nấu, 

Ẩm thực đảm đang. 

Tiến-Thịnh Thầy ban, 

Nguyện cầu Linh Hướng. 

Sơn-Hương được thưởng, 

Ca hát ngợi khen. 

Văn-Hoa muối men, 

Quì chầu Thánh Thể. 

Hoàng-Oanh nghi lễ,  

Phụng Vụ cho Thầy. 

Hải-Linh vui vầy, 

Trưởng ban Học Vụ. 

Thành-Hồng tranh thủ,  

Yêu Chúa hằng ngày. 

Hoà-Phụng góp tay, 

Tham gia việc Chúa. 

Phong Trào gặt lúa, 

Thành quả năm nay. 

Ơn Thánh cao dày, 

Cha, Sơ tham dự: 

Cha Huyền nếm thử,  

Vị ngọt phong trào. 

Cha Kỳ tiến vào, 

Mời thêm Sơ Thủy. 

Anh em hoan hỉ, 

Thành quả thăng hoa: 

Việt, Chánh, Hạnh, Khoa, 

Hùng, Long, Hòa, Hùng, 

Katie, Hương, Dung, 

Cindy, Lan, Phụng, 

Peter, Thành, Phượng. 
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Hoa trái phong trào, 

Cursi-lô ngọt ngào,  

Tình yêu của Chúa! 

Đời hết héo úa, 

Vì đã có Thầy. 

Anh em sum vầy,  

Bên bàn tiệc Thánh; 

Chia nhau tấm Bánh. 

Mở khóa tháng Năm, 

Mời gọi viếng thăm. 

Tìm người dự khóa. 

Ơn Thầy chiếu tỏa, 

Soi sáng tâm linh. 

Dâng hết tâm tình, 

Nhờ Thầy hướng dẫn. 

Cursillistas cần mẫn, 

Cầu nguyện ngập tràn. 

Cursllistas sẵn sàng. 

Tiến vào Colfax. 

Ơn Chúa cao ngất, 

Phục vụ vinh quang. 

Ơn chúa trao ban, 

Chúng con cảm tạ. 

Còn bao phép lạ,  

Bồi dưỡng phong trào. 

Thầy sẽ ban trao… 

Anh em tận hưởng. 

Ba Táo tưởng tượng, 

No thoả trong lòng. 

Ba Táo cầu mong, 

Vững bền ơn gọi. 

Dù chưa mệt mỏi, 

Ba Táo cáo lui. 

Cảm tạ niềm vui, 

Lạy Thầy Chí Thánh  
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Thư Xuân Cursillo 

Sr. Catarina Chu Tuyết Mai 

 

Thứ bảy là ngày 

Giáo Hội dành 

kính Đức Mẹ, con 

vào nhà nguyện, 

một mình, bật 

ngọn đèn nhỏ 

chiếu ánh sáng 

ấm áp vào tượng 

Mẹ, hai tay Mẹ 

dang ra như sẵn 

sàng tuôn đổ hồng 

ân đến cho những 

người con đang cần ơn Chúa. Con cũng đến bật 

ngọn đèn nhỏ chiếu những tia sáng ấm áp từ nhà 

Tạm, nơi Chúa Giêsu đang chờ đón. Nhìn Chúa 

rồi nhìn Mẹ, trái tim con rộn ràng lạ thường, phải 

chăng con đang suy nghĩ để gởi đến quí cha 

Cursillistas, phó tế linh hướng Nguyễn Nam 

Tiến và toàn thể anh chị em Sacramento lời chúc 

xuân!   

Cái thú của con là mỗi lần soạn bài giúp tĩnh tâm 

hoặc những chương trình mục vụ (ministry 

strategic plans) nhà dòng trao phó, con hay có 

thói quen vào nhà nguyện nhỏ của nhà dòng, 

nhìn Chúa, nhìn Mẹ, mỉm cười rồi tư tưởng tự 

động trút ra trên giấy. 

Hôm nay con muốn viết một lá thơ chúc xuân 

đến quí cha, thầy linh hướng, ban điều hành và 

toàn thể quí anh chị em Curisllistas giáo phận 

Sacramento. Ngoài trời âm u, mưa nặng hột, lá 

vàng lả tả rơi nhưng lòng con đã tràn ngập không 

khí Xuân rồi, phải chăng tình Thầy Chí Thánh đã 

ập vào tim, đã cảm hoá. Con đang thật sự  sống 

giây phút như thánh Phaolô:   

“Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là 

Đức Kitô sống trong tôi” Gl: 2, 20 

Lòng dạt dào niềm vui. Trở lại với chính mình, 

con tự hỏi sẽ phải viết gì đây, phải chúc gì 

đây…Một ý tưởng thoáng qua trong đầu, đó là 

ôn lại từng nụ cười, từng nét ưu tư, từng giọt 

nước mắt, từng tiếng thở dài, từng mẫu chuyện 

tiếu lâm, từng tràng vỗ tay, từng lời chia sẻ tận 

cõi lòng trước Thánh Thể Chúa trong đêm vắng, 

từng nét mặt chăm chú theo dõi, ghi chép ngày 

huấn luyện Rollistas để chuẩn bị Khoá Ba Ngày 

trong tương lai; cũng ngày ấy, xe anh Tuấn Trần 

bị kẻ lạ mặt đập bể những cửa kính vì anh Tuấn, 

chị Loan muốn nhường chỗ đậu xe tốt cho các 

anh chị đến nhà dự buổi huấn  luyện. Nhớ từng 

cử chỉ yêu thương và nụ cười vồn vã khi các anh 

chị mời nhau tô bún, đĩa rau…, những cử chỉ 

bình thường nhưng thực hiện với tình Thày Chí 

Thánh đã trở nên phi thường. Đấy, con chỉ xin 

dâng lên Chúa Giêsu từng anh chị em phong trào 

Cursillo Sacramento để Thầy Giêsu định liệu, 

con nhờ Mẹ để ý giùm, Mẹ nhớ nói nhỏ với 

Chúa khi anh chị em con   ‘hết rượu rồi” Mẹ 

nhé! 

Sau 10 năm ngủ yên, phong trào Sacramento đã 

bùng dậy như một Phù Đổng Thiên Vương. Các 

anh chị đã và đang nắm chặt tay Chúa và tay 

nhau, đang phong phú hoá giáo hội, xã hội trong 

mọi môi trường như truyền thông, y tế, xã hội, 

nghệ thuật, gia chánh, chính trị, tu đức và còn 

nhiều nữa. 

Luật Chúa, luật đời đầy dẫy nhưng các anh chị 

em đã và đang dùng luật đó như bảng chỉ đường, 

để thăng hoa tài năng, để phúc âm môi trường.  
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Khí hậu Sacramento ấm áp, đất đai rộng rãi; 

những hạt giống Phúc Âm mà quí anh chị em 

đang kiên trì gieo rắc sẽ được nắng ấm Hồng Ân 

ôm ấp, cho nảy mầm, chóng đơm hoa, kết trái, 

một loại trái ngon, ngọt, bổ, khoẻ, xuống cân, hạ 

cholesterol vì hạt giống đó có DNA Giêsu. 

Con cũng cám 

ơn Mẹ Maria 

yêu dấu, đã dạy 

con Xin Vâng, 

đã tháo gỡ hàng 

rào ích kỷ, bảo 

thủ, bất toàn 

làm ngộp tim 

con. Mẹ đang 

đồng hành với 

con trong tinh thần khó nghèo để con được tự do 

như cánh chim đại bàng tiến về mục tiêu. Với 

trái tim không biên giới con sẽ nhạy cảm nhìn ra 

nhu cầu của anh chị em đang quằn quại trong 

đau khổ, trong tuyệt vọng rồi mau mắn chạy đến 

Mẹ và thưa: Mẹ ơi, anh con, chị con, em con hết 

“Rượu” rồi. Chắc  chắn Mẹ sẽ nói nhỏ với Chúa 

và Ngài chẳng ngại hoá nước trần gian thành 

rượu ngon nhất mang nhãn hiệu “Cursillo” để 

chúng con đem đi biếu.  

Vậy nhân dịp Xuân về, xin kính chúc tất cả 

Cursillistas Sacramento (Quí cha, thầy Linh 

Hướng) nhận được món quà “Magic Smile 

Cursillo” cho năm 2015. Ước chi magic smile 

đó, từ lòng người sẽ lan ra, lan ra mãi, mãi rồi 

mãi mãi.    

Nhìn lên nhà Tạm, con trân quí Mùa Xuân vì 

Chúa là Mùa Xuân, Mẹ là Mùa Xuân. Chân 

thành kính chúc Tân Xuân 2015!  

Sr. Catarina Chu Tuyết Mai 

Daughters of Charity of St. Vincent DePaul 

www.filles-de-la-charite.org  

 

 

Chuyện Cười  

Tiêu Chuẩn Chọn Vợ 

Phải đẹp gái 

Không kiêu sa 

Thích ở nhà 

Lo nội trợ... 

Không cắc cớ, chửi chồng 

con 

Không phấn son 

Không nhiều chuyện 

Không hà tiện 

Không càm ràm 

Phải siêng năng  

Không lười biếng 

Nói nhỏ tiếng 

Biết chiều chồng 

Giỏi nữ công 

Và gia chánh 

Biết làm bánh 

Nấu ăn ngon 

Biết dạy con 

Ứng xử tốt 

Không quá dốt 

Không quá khôn 

Không ôm đồm 

Không ủy mị 

Không thiên vị 

Không cầu kỳ 

Không quá phì 

Không quá ốm 

Không dị hợm 

Không chanh chua 

Không se sua 

Không lẻo mép 

Không bép xép 

Không phàn nàn 

Không... có đâu 

Đừng có kiếm !!! 
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Thư của cha phó Trường Kỳ 

 

 

 

Kính thưa quý anh chị Cursillitas, 

Nhìn hình này của gia đình 

anh chị Hoàng Bích có thấy 

dễ thương không? Đây là 

dịp Walk for Life 2014 năm 

qua tại San Francisco để 

bảo vệ sự sống và chống 

phá thai do người Công 

Giáo tổ chức đó. 

 

Nhìn hình 

ảnh dễ 

thương 

này em 

nhớ lại 

Mẹ Têrêsa 

Calculta 

kể rằng: 

một hôm 

Mẹ đến thăm một bà mẹ kia có mười hai người 

con. Đứa con út của bà bị tàn tật, dị dạng một 

cách thảm thương, đáng sợ, gương mặt và thân 

hình tàn tật, dị dạng thảm thương. Mẹ Têrêsa nói 

với bà mẹ là Mẹ sẵn lòng đón nhận em bé vào 

trong nhà Dòng của Mẹ để chăm sóc cho em, vì 

ở đó có nhiều em khác cũng rơi vào tình trạng 

như vậy. 

Bà mẹ của em bé nghe nói vậy liền bật khóc, và 

nói: “Thưa Sơ! Vì Chúa, xin Sơ đừng nói như 

thế nữa! Đứa bé này là món quà quý giá nhất mà 

Thiên Chúa đã ban cho con và gia đình con. Tất 

cả tình yêu thương của con và mọi người trong 

gia đình con đều dành cho một mình nó. Cuộc 

sống của gia đình con sẽ trống rỗng, buồn chán 

biết bao nếu như Sơ đem đứa bé này đi.”  

Thật vậy, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô II nói: con 

người ngày nay đang sống bị ảnh hưởng bởi nền 

văn minh của sự chết đi ngược với giá trị Phúc 

Âm. Đó là đời sống mất đức tin, tôn thờ nhiều 

thần tượng, hưởng thụ, tham vọng, vật chất, coi 

thường sự sống, trốn tránh trách nhiệm và hy 

sinh trong gia đình … 

Nhìn lại hình ảnh gia đình anh chị Hoàng Bích, 

em thấy hay và ý nghĩa. Các Cursillitas đang làm 

một việc tuy nhỏ nhưng ý nghĩa. Đó là phúc âm 

hoá môi trường của văn minh sự chết. 

 

 

 

Mẹo Vặt 

Dùng quả óc chó (walnut) để xóa đi các vết trầy trên đồ gỗ 

 

Sau khi bỏ vỏ, dùng quả walnut để chà dọc theo vết trầy. Kế tiếp là dùng ngón tay bạn thoa lên vết trầy 

để giúp dầu thấm vào gỗ. Đợi 5 phút và sau đó dùng vải mềm để lau thêm. Hy vọng sẽ không có vết 

trầy trên đồ gỗ đó nữa. 
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Suy Niêṃ Mùa Giáng Sinh  

LM Giuse Nguyễn Văn Huyền, K46 

 

Kính Thưa quý anh chị Cursillistas: 

Thời gian đang đem đến 

cho chúng ta những thay 

đổi.  Thay đổi về thời 

tiết, thay đổi về ánh sáng 

của bầu trời, và nhất là 

những thay đổi màu sắc 

của cây cối, của mưa gió 

hằng ngày chung quanh 

nhà cửa chúng ta.  Mới 

ngày nào còn nóng bức, 

trời đã bắt đầu mát hơn, và trở lạnh để báo hiệu 

mùa đông dần đến. Thời gian đi như một đường 

thẳng, mới đó mà sắp sửa Giáng Sinh, rồi Năm 

Mới.  Có dịp để mà hồi tưởng lại những quãng 

đường đời của mình.  Chúng ta thấy, cả một quá 

khứ với biết bao năm tháng vụt qua, để lại những 

mốc thời gian xa mãi đằng sau. Thời gian đi như 

một đường thẳng, đường thiên lý khi nhớ đến 

hình ảnh "bóng câu qua cửa sổ".  Chúng ta tiếp 

tục hành trình cuộc sống, để xa vời quá khứ, bận 

rộn với hiện tại, và hy vọng trong tương lai... 

Nhưng mà thời gian lại cũng thật kỳ diệu. Nhìn 

những thay đổi của thời gian, mùa Thu đi rồi trở 

lại, lá vàng một lần nữa trở về cội nguồn, Đông 

đi rồi lại về, và Giáng Sinh, Năm Mới, Tết lại 

đang đến rộn ràng trong lòng chúng ta...Tất cả 

những điều đó làm cho chúng ta chợt thấy rằng 

thời gian không hẳn chỉ đi theo đường thẳng, 

nhưng cũng đi theo những vòng tròn, những chu 

kỳ của năm, tháng, sáng, chiều, bình minh, 

hoàng hôn, trăng tròn và khuyết...  Giống như 

những bánh xe vừa lăn tròn chung quanh mình 

vừa tiến thẳng con đường phía trước.  Cuộc sống 

của chúng ta vừa nhập hoá, quay theo những chu 

kỳ của thời gian đời mình, vừa tiến thẳng về 

tương lai trước mặt. 

Chúa thật là kỳ diệu, đã để cho chúng ta sống 

một hành trình, không phải đi thẳng để quên 

Chúa lại đằng sau, nhưng có quá nhiều lần, 

chúng ta phải quay lại điểm nguyên thủy để tìm 

kiếm Thiên Chúa là nguồn phát xuất của vạn vật, 

là nguồn cội sâu thẳm của mọi tâm hồn. Đã có 

quá nhiều lần, chúng ta phải quay lại với chính 

mình để xem Chúa đang ở đâu với mình trên 

đường đời đang đi. Những buổi tĩnh tâm, những 

giờ cầu nguyện, những "xét mình" trong liên hệ 

với tha nhân và chính Chúa, những lần gỡ khúc 

mắc trong tâm hồn... đều là những "chu kỳ" nhỏ 

bé dễ thương và thật cần thiết cho thời gian một 

đời chúng ta.   

Trái đất theo bàn tay Chúa quay chung quanh 

mỗi ngày.  Mỗi một buổi sáng, chúng ta bắt đầu 

một ngày mới.  Và buổi sáng đó mới thật sự là 

chính đời sống mình, nếu như chúng ta biết cảm 

tạ ơn Chúa về một buổi sáng để bắt đầu một bình 

minh với Chúa.  Rồi buổi chiều lại về êm đềm 

trên từng mái nhà, từng gia đình.  Và buổi chiều 

thật đúng là chiều khi chúng ta biết chia sẻ 

những đầm ấm trong mái gia đình với Chúa 

và Mẹ Maria trước khi chúng ta giã biệt tâm trí 

mình để yên ngủ trong Chúa. 

Rồi buổi sáng mai lại trở về với một bình minh 

khác, đem đến một ngày mới.  Điều thật ngạc 

nhiên là mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy và cảm 

thấy mình có những cảm xúc, những suy nghĩ 

khác ngày hôm qua.  Và đó là gì thưa qúi anh 

chị? 

Đó là Hồng Ân Thiên Chúa.  Mỗi ngày Chúa đều 

ban cho chúng ta những điều rất mới trong tâm 

hồn và tâm trí của chúng ta để chúng ta lại 

tìm, biết được Thiên Chúa của mình qua một 

ngày mới.  Giống như Ba Vua ngày xưa đã bắt 

đầu một hành trình tìm kiếm, khám phá dấu hiệu 

trên trời và những nỗ lực dưới đất, ở hết thành 

phố này đến thành phố khác, để cuối cùng tìm 

gặp được Chúa Giáng Sinh cho nhân trần; Vua 

của hòa bình và yêu thương.  Mỗi ngày Ba Vua 

lại bắt đầu một đoạn đường mới với những khám 

phá mới Chúa giúp cho mình tìm được những 
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khôn ngoan của con cái Chúa; để rồi 

cuối cùng đến được với Đấng Chân Lý và huởng 

Ơn Cứu Độ. 

Mỗi ngày của chúng ta lại bắt đầu với những 

điều rất mới, rất lạ trong cảm giác và tâm tưởng 

của mình, chẳng ngày nào giống ngày nào, đó có 

phải là Chúa muốn chúng ta đi hành trình kiếm 

tìm giống như Ba Vua.  Qua những mắt thấy tai 

nghe hằng ngày và những điều mới đến trong 

tâm khảm và tâm tưởng hằng ngày, chúng ta đi 

tìm Thiên Chúa của chúng ta, Đấng luôn luôn là 

Đấng Huyền Nhiệm.  Ngài ở đó, nhưng chúng ta 

không thể dễ dàng thấy Ngài như ra mở cửa xe 

của mình.  Muốn gặp được Thiên Chúa của 

chúng ta là phải qua một hành trình, hành trình 

của tìm kiếm, không phải chỉ bằng kiến thức 

hiểu biết, nhưng mà bằng chính kinh nghiệm 

 "sống Đức Tin bằng con tim và hành động của 

mình", bằng những tràng Mân Côi lập đi lập lại 

hằng ngày như nối kết những chu kỳ thời gian 

một đời.  Không phải cứ nói  "Lạy Cha, Lạy 

Cha" mà được vào Nước Trời, nhưng thực hành 

những điều Chúa dạy. Ba Vua của ngày xưa 

không phải cứ nhìn sao theo khoa thiên văn là 

thấy được Chúa, nhưng chính bằng con tim TIN 

& YÊU, mà đã gặp được Chúa. 

 Lễ Giáng Sinh lại sắp đến.  Mỗi mùa Giáng 

Sinh, chúng ta lại trở về với chu kỳ phụng vụ. 

 Những chu kỳ để nhìn lại chính mình và tìm 

kiếm Chúa. Mùa Vọng lại trở về với biết bao tâm 

tình sốt sắng, dâng Chúa trong giá lạnh hằng 

ngày. Những hoa quả tinh thần gặt hái được qua 

cách sống :  "Một tay nắm Chúa, một tay nắm 

anh em", giống như Ba Vua ngày xưa cùng nhau 

nắm tay quyết đi một hành trình tìm Chúa cho 

bằng được, cùng chia sẻ một hành trình Đức Tin, 

bền chặt trong Đức Mến, khôn ngoan 

theo Đức Cậy. 

Chúa lại Giáng Sinh trong tâm hồn chúng ta theo 

chu kỳ thời gian. Chúa xuống trần gian không 

phải là từ trời hiện xuống giữa bao la trời đất. 

 Nhưng mà Ngài lại sinh ra trong một gia đình, 

để sống, để nguyện cầu, để yêu thương và chia 

sẻ Hồng Ân Giáng Sinh đến cho mọi người trong 

nhà và toàn thể thế giới. 

Kính chúc tất cả quí anh chị và gia đình một mùa 

Giáng Sinh và một Năm Mới tràn đầy hồng ân 

Chúa và Mẹ Maria.  

 

Đặc San Xuân 2015 Trang 19



Tình  Con Yêu  Chúa 

Maria Hoàng Hạnh Dung, K47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quỳ trước Mình Thánh Chúa 

Chắp tay con nguyện cầu 

Chỉ Ngài mới thấu hiều 

Con đây yêu Chúa nhiều 

 

Chúa ơi, ngài có biết 

Làm sao con kể xiết  

Trong tim con tràn đầy 

Tình yêu con ngất ngây 

 

Một tình yêu tôn kính 

Từ đáy lòng con kín 

Từng nhịp đập con tim 

Là triệu lần yêu Chúa 

 

Con ngợi ca Thiên Chúa 

Con tôn vinh danh Ngài. 

Trong suốt cuộc đời con  

Trong tình yêu sắt son 

 

Con biết Chúa yêu con 

Tình Chúa và tình con 

Bền vững và sắt son 

Đến muôn thuở muôn đời.

 

Lời Hay Ý Đẹp 

Trong cuộc đời của con người, mỗi ngày đều có thể là một sự bắt đầu mới mẻ và hướng thiện, những 

vinh quang và tủi nhục của ngày hôm qua đều trở thành dĩ vãng. 

Tỏ ra mình hơn người khác chưa phải là hay, tỏ ra mình hơn chính mình ngày hôm qua mới là chân giá 

trị. 
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Xin Cảm Tạ Chúa  

                                                                                                                                                       Giuse Bành Hùng Hòa, K46 

 

Tôi đã tham 

dự khoá học 

46 Cursillo 

tại San Jose. 

Đây là một 

hồng ân 

thiêng liêng 

nhất mà Chúa Cha đã ban tặng cho tôi. Còn gì 

đẹp hơn và hạnh phúc hơn khi bạn thật sự cảm 

nhận được Người Cha nhân từ lúc nào cũng đang 

ở bên bạn? 

Qua khóa học này, tôi đã cảm nhận được sự hiện 

diện của Chuá trong đời tôi. Suốt 3 ngày tĩnh 

tâm, tôi đã có dịp nhìn lại quá khứ, và tôi đã tự 

hỏi chính tôi. Bởi sao tôi lại thương yêu người 

con gái có đạo? Bởi sao tôi lại chọn vô đạo? Bởi 

sao tôi lại tham dự khoá học 3 ngày? Có phải 

chăng đó là ý muốn của Ngài đưa tôi trở về đạo, 

và đến với Chúa? Khi tôi quỳ gối nơi nhà 

nguyện một cảm xúc lạ thường bỗng nhiên bộc 

phát từ tận nơi đáy lòng. Tôi đã rơi lệ và không 

ngừng cảm tạ Ngài đã ban cho tôi biết bao hồng 

ân mà xưa nay tôi tự hào chính bản thân tôi tạo 

dựng nên. Ngài đã đưa tôi trở về đạo. Ngài đã 

ban cho tôi người vợ hiền và ngoan đạo.  Ngài 

cũng không quên cho tôi 3 người con dễ thương 

và khoẻ mạnh. Ngài đã mang cho tôi một cuộc 

sống thật là hạnh phúc. 

Sau khóa 3 ngày, tôi cũng hiểu được rằng tôi chỉ 

là khí cụ của Chúa. Những gì tôi làm đều là vì 

Chúa. Bởi vậy, tôi đã quyết định trở lại và tiếp 

tục sinh hoạt với giáo xứ, giúp đỡ trong lớp Việt 

Ngữ. Trong cuộc sống và việc làm hằng ngày, 

tôi đã cố gắng sống vì Chúa, và tôi cảm thấy tâm 

hồn được bình thản hơn, đời sống nhiều ý nghĩa 

hơn. 

Xin cảm tạ Chúa đã thương xót và ban cho con 

rất nhiều hồng ân. Cầu xin Chúa soi sáng, hướng 

dẫn con trên con đường sống đạo "Yêu Chúa, 

Mến người". Amen.              

 

 

 

 Chuyện Cười 

Con Muốn Má Nghỉ Ngơi Ngày Mother's Day 

 

Ngày Mẹ hiền, 2 em bé hí hửng đưa biếu má món quà là cây cảnh để má trồng. Đó là số tiền 2 anh em 

dành dụm được. Thấy con hiếu thảo, bà hôn con và cám ơn. Đứa con lớn hơn nói: 

- Má à, nếu chúng con có nhiều tiền hơn, chúng con sẽ mua một vòng hoa đẹp hơn, có hàng chữ Rest 

In Peace để hôm nay má được nghỉ ngơi nhiều hơn trong ngày Mother’s day. 

-Má???
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Niềm Hy Vọng 

                                                                                                                                                              Antôn Vương anh Tuấn 

 

Giáo hội vừa 

mừng lễ Chúa 

Kitô Vua để 

chấm dứt một 

năm phụng 

vụ, chuẩn bị 

bước vào 

Mùa Vọng. Vì vậy, lời Chúa trong những ngày 

cuối năm phụng vụ này, xoay quanh về ngày 

cánh chung của con người, đối diện với viễn ảnh 

thế gian sẽ chấm dứt, con người sẽ bị xét xử. Đời 

sống hạnh phúc vĩnh cửu sẽ ngự trị cho những ai 

đã sống theo giới luật yêu thương mẫu mực 

Chúa Kitô Giêsu đã khai sáng, cơ hội chỉ có một 

cho mỗi cuộc đời. 

Các bài đọc từ sách Khải Huyền không khỏi gây 

tò mò và bối rối khi cố gắng nắm bắt ý nghĩa. 

Trong bài “Đức Giêsu, con người của hy vọng”, 

Đức Giám Mục Giuse Võ Đức Minh chia sẻ: 

“Trọng tâm của sứ điệp Khải Huyền là: kiên trì 

và sẵn sàng. Khải Huyền chính là nguồn hy 

vọng.” 

Hy Vọng, một trong ba nhân 

đức đối thần, được quen gọi 

là Đức Cậy, đối “thần” bởi vì 

đối tượng trực tiếp chính là 

Thiên Chúa, đến từ Thiên 

Chúa, và được hướng về 

chính Ngài, cũng bởi nó 

được trao ban cho mỗi tâm hồn do một mình 

Thiên Chúa và cuối cùng chúng ta nhận biết 

được chỉ nhờ vào mạc khải của Ngài.  

Thông thường, hy vọng được diễn tả nôm na là 

sự ao ước một điều gì đi đôi với lòng mong đợi 

sẽ đạt được điều đó. Niềm hy vọng lớn lao nhất 

của con người là hạnh phúc trọn vẹn nơi Thiên 

Đàng. Tiếc thay, chúng ta không thể đạt được nó 

trọn vẹn nơi trần gian. 

Không ai có thể tránh khỏi những điều bất hạnh 

trong cuộc đời. Hãy nghĩ về thiên đàng không 

chỉ là một an ủi khi trải qua đau khổ và sầu 

muộn, nhưng quan trọng hơn đó là một giúp đỡ 

cho ơn cứu rỗi của mình. Nó là cần thiết tuyệt 

đối để cho chúng ta biết làm thế nào có thể đi 

đến nơi chốn cuối cùng ấy. 

Theo Sách Giáo Lý Công Giáo (SGLCG): 1023-

1026 1053 

 “Thiên đàng” là tình trạng hạnh phúc tối thượng 

và vĩnh viễn. Ai chết trong ân sủng của Thiên 

Chúa và ai không cần bất cứ sự thanh luyện cuối 

cùng nào, sẽ được qui tụ quanh Chúa Giêsu và 

Đức Maria, các thiên thần và các thánh. Như vậy 

các ngài tạo thành Hội Thánh thiên quốc, nơi các 

ngài được chiêm ngắm Thiên Chúa “mặt giáp 

mặt” (1 Cr 13:12.) 

Vậy ân sủng là gì? Cũng theo SGLCG: 

“Ân sủng là hồng ân nhưng không Thiên Chúa 

ban giúp chúng ta tham dự vào đời sống của 

Thiên Chúa Ba Ngôi và có khả năng hành động 

vì tình yêu dành cho Ngài. Ân sủng được gọi là 

ơn thường sủng, ơn thánh hóa hay ơn thần hóa, 

vì ân sủng thánh hóa và thần hóa chúng ta. Ân 

sủng siêu nhiên, vì tùy thuộc hoàn toàn vào sáng 

kiến nhưng không của Thiên Chúa và vượt quá 

mọi khả năng của lý trí và sức lực con người. Vì 

vậy, ân sủng vượt khỏi kinh nghiệm của chúng 

ta.  
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Ngoài ơn thường sủng, còn có ơn hiện sủng (ân 

sủng tùy hoàn cảnh), các ơn Bí tích (ân sủng đặc 

biệt của mỗi Bí tích), các ân sủng đặc biệt hay 

đặc sủng (có mục đích là sự thiện ích của Hội 

thánh), trong đó có ơn chức phận, là ơn đi kèm 

theo việc thi hành các thừa tác vụ trong Hội 

thánh và các trách nhiệm của đời sống.” 

Làm sao chúng ta có thể sống trong ân sủng khi 

xác phàm yếu đuối dễ sa ngã phạm tội?  

“Lề Luật đã xen vào, để cho sự sa ngã lan tràn; 

nhưng ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng 

càng chứa chan gấp bội. Như vậy, nếu tội lỗi đã 

thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, 

thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho 

người ta nên công chính để được sống đời đời, 

nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. (Rm 5:20-

21) 

Như vậy niềm hy vọng vào cõi thiên đàng tuy 

mong manh khó khăn nhưng khả dĩ. 

Thánh Tiến Sĩ Robert Bellarmine nói: “Tất cả ai 

bước theo đường công chính chắc chắn sẽ về nơi 

quê trời, còn ngược lại, đi lạc nẻo ngay sẽ không 

bao giờ đến bến bờ lữ thứ.”  

Đường đi đến sự sống thiên đàng bắt đầu bằng 

cưộc sống tốt lành nơi trần gian. Phải chăng 

thiên đàng là phần thưởng của nó hay là kết quả 

của đời sống tốt đẹp ấy? Giáo lý Công giáo dạy 

rằng người được hưởng hạnh phúc lớn trên thiên 

đàng là người đã yêu mến Thiên Chúa hết mình 

trên trần gian. 

Khi được hỏi về giới răn cao trọng nhất, Đức 

Giê-su đáp: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, 

Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và 

hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng 

nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, 

cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người 

thân cận như chính mình. Tất cả Luật Mô-sê và 

các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn 

ấy." (Mt 22: 37-39) 

Nguyên lý của sự tuyệt hảo đạo đức trong thứ tự 

siêu nhiên, với Đức Tin là nền tảng, Đức Hy 

Vọng là động cơ, Tình Yêu của Thiên Chúa là 

cao trọng hơn cả trong những phương tiện cứu 

độ, và là giới răn  lớn nhất và đầu tiên. Đời sống 

một Kitô hữu đích thực phải bắt nguồn từ tình 

yêu của Thiên Chúa và không có một mục tiêu 

nào khác hơn là đến được tình yêu nguyên thủy 

ấy. “Ðức mến không bao giờ mất được. Ơn nói 

tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ 

chăng? Có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng 

chẳng còn.” (I Cor 13:8) "Ai vui vẻ dâng hiến, 

thì được Thiên Chúa yêu thương" (II Cor 9:7) 

Các môn đệ sau khi đón nhận Tình Yêu của 

Chúa Giêsu đã hân hoan nhận lãnh sứ mệnh Rao 

Giảng Tin Mừng Cứu Độ cho muôn dân. 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vào Ngày 

Giới Trẻ Thế Giới Kỳ Bốn, đã nói: "Là Kitô hữu 

có nghĩa là nhà truyền giáo, là tông đồ. Chỉ 

khám phá ra Chúa Kitô mà thôi thì chưa đủ – 

bạn phải mang Chúa đến cho tha nhân."   

Ông Bonnin đã nói: "Khi đặt trọng tâm vào con 

người, thì mối liên hệ cá nhân với Chúa 

Kitô và với anh chị em chúng ta sẽ trở nên quan 

trọng hơn các nguyên tắc đạo đức, nghi lễ, hoặc 

các cơ cấu. Những ai tự khám phá được điều này 

ắt sẽ tìm thấy hạnh phúc."  

Năm dương lịch 2014 cũng đang dần khép lại 

với Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử ĐạoViệt Nam, 

Lễ Tạ Ơn, và Lễ Giáng Sinh. Bên cầu mốc thời 

gian này, tôi thầm cám ơn bao hồng ân của Chúa 

thương ban qua giáo hội, cộng đoàn, gia đình, 

bạn bè và phong trào Cursillo. Phương pháp đơn 

sơ của phong trào từ việc sùng đạo, học đạo và 

hành đạo, đã giúp tôi duy trì được niềm hy vọng 

trong một năm qua, để rồi tiếp tục hy vọng về 

tương lai. 
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Đời sống ngày thứ tư là một chuỗi những đấu 

tranh với bản thân để tăng triển ba mối tình bạn 

trân quí từ Khóa Cursillo và phong trào đã hun 

đúc nơi tôi: nên bạn với chính mình, với Chúa 

Kitô và với anh chị em, một tình bạn Kitô hữu 

chân thật.   

Dù rằng sự thăng tiến trong tình bạn này rất tiệm 

tiến và ‘thong thả’, từ việc chỉ là một sự liên hệ 

riêng tư và dè dặt với Chúa Kitô, nụ hoa nhỏ ban 

đầu đó đã nở thành một mối quan hệ cởi mở và 

vui vẻ hơn với Chúa Kitô, để bây giờ tôi cảm 

thấy dạn dĩ hơn khi công khai chia sẻ tình yêu 

của tôi đối với “Thầy”, danh từ lúc đầu tôi rất 

ngại ngần và mất khá lâu mới quen thuộc, rồi 

yêu mến xưng hô, từ đó len lỏi ý muốn chia sẻ 

niềm vui và phong trào Cursillo cho nhiều anh 

chị em. 

Không biết tôi có đơn độc khi mang một niềm hy 

vọng nho nhỏ về Khóa Cursillo đầu tiên của PTC 

Sacramento? Hy vọng không nên tồn tại mãi với 

hình thức những lời nói, lời hứa hay chỉ là ước 

mơ, trái lại nó đòi phải được thực hiện, được 

sống qua điều ao ước đó.  

 “Kiến tha lâu đầy tổ”. Ô hay, lại một năm nữa, 

chú kiến thợ, trong đàn kiến Cursillo 

Sacramento, băn khoăn tự hỏi tổ đã đầy chưa? 

Năm “Giáp Ngọ” trôi qua rất nhanh với bao nỗ 

lực và hy sinh quý báu của anh chị em trong 

phong trào. Hình như họ “kiến” có duyên với 

kiếp “tằm” nên lúc nào cũng phải nhả tơ. Vừa 

bận rộn vui vẻ xong Tiệc Hội Ngộ mừng Thánh 

Phaolô, nhiều anh chị phụ giúp giáo xứ trong 

Hội Tết Nguyên đán, “tận tụy” đưa quý giáo dân 

du xuân vào thế giới say sưa “dầu xanh” 

Heineken trung tuần tháng hai. Hội thảo 101 kỳ 

II, vào đầu tháng ba, thêm một lần nữa, vất vả lo 

toan giúp quý anh chị em trau dồi Học Đạo cùng 

tìm hiểu ý hướng, tâm tưởng, mục đích và 

phương pháp phong trào Cursillo thêm đúng đắn, 

và đi vào chiều sâu. 

Chưa hoàn hồn, tĩnh tâm tại Đan Viện Châu Sơn 

vào đầu tháng năm, lồ lộ nguyên hình con khủng 

long, khiêu khích khả năng đứng mũi chịu sào 

của nhà Kiến Sacramento? Toàn bộ tiềm lực đổ 

dồn vào cơ hội đúng lúc này, một phần thao dợt 

khả năng tổ chức Khóa Cursillo, phần lớn kích 

thích và hâm nóng tâm tình với Thầy, tinh thần 

yêu thương phục vụ và hợp quần của phong trào 

qua chủ đề :”Về Với Thầy, Gặp Lại Bạn.”  

Ngay sau đó là tám tuần tĩnh huấn cho hai Khóa 

Cursillo do PTC San Jose tổ chức vào tháng sáu, 

như muốn đưa họ Kiến đi vào “tiên cảnh”. 

“Đừng Sợ”, thêm một thử thách thêm già dặn 

cứng cáp. “Mission Impossible” được Thầy chúc 

lành, mọi sự tốt đẹp với đông đảo quý trợ tá hăng 

say tham gia, nắm then chốt nhiều cứ điểm cam 

go và vượt qua như trở bàn tay. 

Hy vọng đã vươn lên dù thuyền còn xa bến, bốn 

anh chị em lại lặn lội khăn gói tầm sư dự khóa 

Cursillo de Cursillos (CDC) mãi tận vùng 

Wrightwood, Nam California, vào trung tuần 

tháng chín, mong có thể chuẩn bị hết những gì 

mình có thể để hầu sớm đạt được niềm “hy 

vọng”. 

Chưa kịp hoàn hồn vì nhiều suy tư nan giải luận 

bàn sôi nổi quá “đô” ở CDC về, tĩnh tâm Colfax 

tháng mười gần trong gang tấc. Tạ ơn Thầy và tạ 

ơn nhau qua bao “Hồng Ân Đức Mến” đã nhận 

lãnh. Thật là một mạo hiểm khi tổ chức tĩnh tâm 

qua đêm nơi xa vắng lần đầu tiên, tuy vậy đông 

đảo quý anh chị nhiệt tình tham dự và phục vụ 

vui vẻ thương yêu nhau hết tình, cơn sóng gió lại 

êm ả qua đi trong nỗi niềm lưu luyến hân hoan. 

Lại phải chạy đua với thời gian lần nữa, vội vã 

huy động ngay việc chuẩn bị tổ chức Khóa Ba 

Ngày Cursillo 2015. Tạ ơn Thầy, nhóm trợ tá cốt 

cán gồm bốn trưởng Khối cho hai khóa nam và 
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nữ đã hình thành tốt đẹp và cật lực bắt tay vào 

trách nhiệm cam go. 

Nếu Cụ Nguyễn Du diễn tả nét đẹp hai chị em 

Thúy Kiều và Thúy Vân: “Một người một vẻ 

mười phân vẹn mười”, quý trưởng khối vừa 

“xinh” lại vừa tài ba mỗi người một vẻ, vẹn toàn 

mười phân. Trong buổi Ultreya, quý anh chị đã 

khéo léo ‘thảm thiết’ mời gọi được nhiều anh chị 

cùng tham gia giúp đỡ khối của mình. 

Nhận ra một trong những ưu tư rất quan trọng 

phải có trong Khối Học Vụ, Tiểu ban Rollista lại 

chớp nhoáng làm việc chăm chỉ, không hổ ngươi 

đức tính đáng khen của dòng họ Kiến.  Buổi học 

hỏi chia sẻ “Tất cả cho Rollos” thành công mỹ 

mãn ‘thâu tóm’ được nhiều Rollista-to-be. 

Đôi dòng điểm lại một năm qua, chắc chắc tôi 

không lẻ loi mang trong mình một hoài bảo đơn 

sơ cho Khóa Cursillo 2015 đầu tiên của PTC 

Sacramento. 

Năm 2015, Ất Mùi dấy lên trong tôi niềm hy 

vọng rạo rực thực hiện Khóa Cursillo cho PTC 

Sacramento, nếu đẹp lòng Thầy Chí Thánh, sẽ có 

thể chắp cánh bay cao mơ ước dễ thương đem 

tha nhân về với Thầy và với nhau qua tình bạn 

Kitô hữu vị tha Agape. 

“Các anh tìm gì thế? … Đến mà xem!” (Ga 1:38-

39). Lời mời gọi năm xưa của Đức Giêsu tiếp tục 

vang vọng, yêu thương mời mọc những ai tìm 

kiếm, muốn tiếp xúc cũng như muốn nên bạn 

hữu chân tình với Người. Amen. 

 

Mẹo Vặt 

Dùng sốt cà chua để làm sáng nồi và chảo bằng đồng 

 

Bạn chỉ cần dùng miếng vải có thấm sốt cà chua và thoa lên bất cứ đồ đồng nào cần đánh bóng, để như 

vậy từ 5 đến 30 phút, chất acids trong gia vị đó sẽ xóa đi những vết xỉn hoặc mờ trên món đồ. 

 

Hành sống làm sạch vỉ nướng  

Để bỏ đi tất cả dầu mỡ và những chất bẩn còn sót lại trên vỉ nướng, trước hết hãy bật nóng vỉ nướng để 

làm cháy hết những thức ăn hoặc chất bẩn còn bám lại, sau đó bạn chỉ cần ghim một nửa củ hành sống 

vào một cây nĩa lớn và chà lên vỉ nướng. 

 

Lời Hay Ý Đẹp 

Bốn nguyên tắc vàng trong cuộc sống: 

1. Trung thực khi nghèo khó 

2. Giản dị khi giàu có 

3. Lịch sự khi có uy quyền 

4. Im lặng khi giận dữ 
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             : 

“             ng 

   c bi u hi u c a 

               . 

Giáo x  dành th  

     í         

Tâm Chúa Giêsu, 

 ũ      chúng ta 

kính nh  tình 

                        i v i chúng ta... Tình 

              c bi u l          M      Đ c 

      K        c sai xu ng tr n th  d y d , và 

nh t là b ng cái ch t trên th    í      c u chu c 

        .                                   nh 

rõ r t nh t, là m t ti ng nói th m thi t nh t, v  

                       i v i chúng ta; và là 

b ng ch ng không th  ch          c c a tình 

          lùng  y. Chúng ta dâng gi  thánh này, 

            tìm hi u Tình Yêu c a Trái Tim 

                  n t  Tình Yêu  y vì nh ng ph  

b  .” 

Đ                                           

                 í                          
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                               . 

               M    , v       Đ  c a Thánh 

               n Tình Yêu Chúa Giêsu trong 

Phép Thánh Th          : “ Đ          chúng ta 

suy th u m u nhi m cao sâu Chúa Giêsu giam 

mình trong Nhà T                       ?... 

                 i qua t m màn che khu t con 

m           ...                y, chính Trái 

                          i     y... Chúa 

Giêsu cùng v              t i nhà ti            

b a sau cùng... T            i v              

chúng ta không b  b                    phút 

nghiêm tr                                  

   t m                hi n làm bánh nuôi 

        ...                                   

s            h y di     ...                 

Th                           t m       i và 

m             n t n th ...” 

                                            ? 

                                 . K            

                                            

                                            

                                .             

                                           ...  

                             “              

                                              

              ”                            : ( 

42) "                             c c a ông, 

xin nh         !" (4 )        i nói v i anh ta: 

"Tôi b o th t anh, hôm nay, anh sẽ    c   v   

                   ". (     2 :42-4 )       

                          ?  

         M                (15:14-15) 

“         : (14) Anh em là b n h u c a Th y, 

n u anh em th c hi n nh       u Th y truy n 

d y. (15) Th y không còn g i anh em là tôi t  

n a, vì tôi t  không bi t vi c ch     .”          

                                           . 

              M    “            i cha nhân 

h  ” (     15:11-2 )                       

        í                                       

                                             

                                             

                                              

                                                  

                                                  

      .                                     

                             . 

                                         : 

“                       ũ                  

   ”.                                         

                                                 

                                               

                                             

                .                            

                                  ? “   ”     

   ! 

     1 -  -1                            11  

                                               

                                í             

                                              

                           Đ             

                                             

    .                                Đ   

                                              

                                           

   .                            1            

                                              

                                             

                                           

             Đ                              

         Đ                         ũ         

                                            . 

Đ                             .             ỳ 

                                             

                                                 

                                             .  
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             : “  t c  nh              t v  

mang gánh n ng n         n cùng tôi, tôi sẽ cho 

ngh                ” (M  11:2 ) 

                                                

                                            

                              . 

                                        

    , 

Qu                                              

                                . Amen   

                               

                                          

Chuyện Cười 

Can You Speak Vietnamese?  

 

Giáo viên d                 i m t giáo viên khác: 

- Tôi không th  ch u n i sao l        a h               này. Chuy n là tôi có ra m t bài làm k  m t câu 

chuy n ng n b ng ti ng Anh, r i nó k  câu chuy n v  hoàng t  và công chúa.  

 

Giáo viên kia th c m c:  

- V y có gì không  n?  

 

                     : 

- Không  n là bài làm c a nó t    u thì nó vi t b ng ti ng Anh: Hoàng t  và công chúa g p nhau t i lâu 

   .          h i: "Can you speak Vietnamese?". Công chúa tr  l i: "Sure". Th                  t toàn 

b ng ti ng Vi t. 

 

Mẹo Vặt 

Tác d ng c               i s ng h ng ngày 

Bia không ch        gi i khát mà còn giúp các bà n i tr  r t nhi u trong vi c ch  bi n th     . Đ      

m t vài công d ng, b n có th  tham kh o.  

    c khi lu              i m t c               10-15 phút m i lu c, th t gà sẽ ngon m m.  

    c khi cho d u vào rán cá, nên cho vào ch o ít bia, cá rán sẽ không dính ch o, d           .  

Đ  tẩy mùi tanh c                     c khi ch  bi n, b n hãy tẩ            ch n  1                 a 

s ch.  

Khi n u th t, cá có nhi u m                            kh  mùi hôi c a m .  

Gi t qu                  c cu i cùng hòa vào m t ít bia sẽ làm cho qu             . 
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Sự Kỳ Diệu Của Rước Lễ Thiêng Liêng                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                    Maria Nguyễn Trần Quỳnh Tiên, K564 

 

Năm 2013 khi tôi tham 

dự khóa Cursillo ở Or-

ange County, tôi nhận 

được 2 tới 3 phiếu 

Palanca có đề là Rước 

Lễ Thiêng Liêng được 

mấy lần.  Tôi suy nghĩ: 

Rước Lễ Thiêng Liêng 

nghĩa là gì?  Sau khóa, 

tôi gọi phone cho một 

vị linh mục để hỏi.  

Ngài giải thích là khi mình không đi tham dự 

Thánh Lễ được, nhưng ao ước được rước Chúa 

vào lòng thì mình có thể dọn mình và xin Chúa 

ngự trong lòng mình. 

Nhóm cầu nguyện “Con Lừa của Chúa Giêsu”, 

mỗi đêm có giờ cầu nguyện conference phone, 

có tới hơn 100 người từ khắp các thành phố, các 

tiểu bang trong nước và ngoài nước Mỹ, gọi vào 

để cầu nguyện chung với nhau.  Có vài lần 

chúng tôi đọc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng trong 

giờ Chầu Thánh Thể, nhưng tôi cũng chưa 

nghiệm được sự nhiệm mầu của Rước Lễ Thiêng 

Liêng. 

Gần đây tôi ao ước được Chúa ngự vào lòng 

mình khi Rước Lễ Thiêng Liêng.  Trong giờ 

Chầu Thánh Thể chỉ một mình tôi với Chúa, nhà 

thờ trống vắng không một ai, tôi thưa với Chúa 

rằng: “Chúa ơi, giờ phút này đây con xin mời 

Chúa đến với con.  Con là người tội lỗi, xin 

Chúa tha thứ những lỗi lầm con đã phạm.  Con 

không đáng để Chúa ngự vào linh hồn con, 

nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ 

lành mạnh.  Con ao ước được rước Chúa vào 

lòng, con ao ước được Chúa ngự đến linh hồn 

con.  Xin Chúa đến với con trong giờ Rước Lễ 

Thiêng Liêng nàỵ” (tôi chưa học thuộc kinh 

Rước Lễ Thiêng Liêng, nên tôi dâng lời nguyện 

từ đáy lòng.)  Chúa thật sự đã đến với tôi rất là 

kỳ diệu, cho tôi cảm nghiệm Chúa thật sự đang ở 

trong lòng tôi. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần linh 

ứng giúp tôi cầu nguyện để tung hô, ngợi ca 

Chúa, và cảm tạ tình yêu bao la Chúa đã ban cho 

tôi qua Bí Tích Thánh Thể. 

Khác với Rước Mình Chúa thật.  Rước Lễ 

Thiêng Liêng một ngày mấy lần cũng được. Tôi 

bây giờ đã cảm nghiệm được sự nhiệm màu của 

Rước Lễ Thiêng Liêng.  Con tạ ơn Chúa Giêsu 

đã lập Bí Tích Thánh Thể và ẩn mình trong Tấm 

Bánh nhỏ bé để nuôi dưỡng linh hồn chúng con.  
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Trợ Tá 

Gioan Nguyễn Chính Thoan, K42 

 

Mỗi người có một tâm 

tình riêng khi tham dự trợ 

tá. Nao nức để được là 

người, trong một chiều 

hướng nào đó, bên kia 

hàng rào; mong đợi để 

được thấy những biến 

chuyển trong các khoá 

sinh; hồi hộp để được 

cảm nghiệm thế nào là phục vụ và để được nhận 

thực thế nào là hy sinh. 

Tôi đến với Phong Trào trong cương vị trợ tá 

cùng Ban Hành Chánh. Được trao nhiệm vụ học 

hỏi những công việc của Ban Hành Chánh để 

chúng tôi có thể ứng dụng cho lần đầu tiên mở 

K3N tại Giáo Phận Sacramento, ngành Việt 

Nam. Với trách nhiệm này, anh Tuấn Trần đã 

giới thiệu với Trưởng Ban Hành Chánh, anh 

Diễn, để cho tôi được theo sát anh và học hỏi. 

Tôi đã gặp hầu như tất cả các anh trong Ban 

Hành Chánh ở những ngày Tĩnh Huấn tại Trung 

Tâm Công Giáo Việt Nam, San Jose: Anh Diễn, 

anh Kế, anh Vinh, anh Lập, anh Bá, anh Tiến, 

bác Ơn, v.v...  Và một số các anh trong Ban Điều 

Hành như anh Hiếu, anh Tiến, Trưởng K3N, anh 

Trung, anh Vương, Trưởng và Phó Trại, chú 

Tiến, Trưởng Khối Tiền v.v....  Tất cả các anh ai 

cũng đầy nhiệt huyết, hăng hái và sẵn sàng phục 

vụ, không quản ngại. Những công tác vệ sinh mà 

có lẽ các anh đã chẳng bao giờ phải làm, nay lại 

xung phong là những người chịu trách nhiệm; và 

trình bày tỉ mỉ những việc phải làm, nên làm để 

cho khoá sinh được dành trọn vẹn giờ với Thầy. 

Tựu trung là tinh thần phục vụ rất đáng được đề 

cao! Mọi người ai nấy làm việc rất vui vẻ, chấp 

nhận, và quán xuyến những công tác được giao 

phó. 

Ai dám nói những công việc vệ sinh là không 

đáng làm? Ai dám nói những việc này là những 

việc bần cùng? Nếu không có người lo việc vệ 

sinh có lẽ chúng ta sẽ phải.... phải làm gì 

nhỉ???.... 

Tối nay phải thu xếp quần áo, túi ngủ, và vật 

dụng cần thiết vì sáng mai phải lên đường sớm. 

Liên lạc với Hộ và anh Văn. Ngày mai Hộ sẽ có 

mặt tại nhà mình lúc 7:00 sáng và hai anh em sẽ 

khởi hành lại đón anh Văn vì anh ở trên đường 

đi. Rất gần và dễ đến, thế mà vẫn đi sai đường vì 

có lẽ hai anh em mải nói chuyện... 

Chúng tôi tới Camp Francis, hình như chỉ 5, 7 

phút sau 10 giờ sáng. Khoảng 20 anh chị trợ tá 

đã có mặt và đã bắt tay làm việc. Một số chị 

đang cắm hoa trang hoàng; một số anh đang sửa 

soạn nhà bếp và một số anh đang di chuyển dụng 

cụ cần thiết từ trong kho. Hộ đã giúp trợ tá năm 

trước nên tương đối đã biết việc cần làm. Thế là 

anh em chúng tôi cũng đi xuống nhà kho và vận 

chuyển các vật dụng của Ban Hành Chánh tới 

văn phòng điều hành. Đây là một phòng nhỏ bên 

cạnh nhà bếp và ngay sau phòng ăn và đã được 

dành cho BHC làm văn phòng điều hành. Tất cả 

mọi hoạt động của BHC đều phát xuất từ căn 

phòng này. Hộ nhắc nhở anh em chụp hình trước 

khi di chuyển vật dụng trong phòng vì chúng ta 

sẽ phải trả lại phòng y như trước khi mới tới. 

Một ý nghĩ rất thực tiễn mà Hộ đã thu nhận khi 

đi trợ tá năm vừa qua. 

Có lẽ đây là lần đầu tiên tham dự trợ tá và nhận 

lãnh trách nhiệm học hỏi nên tôi khá bận rộn. 

Không chỉ cộng tác trong các việc giấy tờ, làm 
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labels, in danh sách Tham Dự Viên, phụ giúp 

Khối Giám Học ... nhưng còn phải học hỏi cách 

thức điều hành. Thật cám ơn anh Diễn và anh 

Kết đã chỉ bảo và cắt nghĩa tường tận những việc 

cần làm và nên làm. Cám ơn anh Vinh với những 

dí dỏm của cuộc hành trình trần thế. Cám ơn bác 

Ơn, anh Bá anh Lập đã cho tôi nhận ra thế nào là 

phục vụ không đòi hỏi, không than van, không 

nề hà ... dấn thân phục vụ! Cám ơn chú Tiến đã 

cung cấp các dữ kiện của TDV để tôi có cơ hội 

thiết kế các labels, danh sách. v.v... trước khi tới 

trại. 

Cám ơn Hải và Hộ; từ Sacto Hải và Hộ đã không 

quản ngại đường xa, với tình thương mến Phong 

Trào và hy sinh phục vụ, để tất cả các anh em 

cùng được nhận lãnh tình yêu của Thầy Chí 

Thánh. 

Cám ơn anh An và Ban Ẩm Thực đã cho chúng 

tôi những món ăn thật hấp dẫn và thuần tuý dân 

tộc Việt Nam; nào cá kho, canh bí; nào thịt kho, 

dưa sổi và ..... Thật  độc đáo và tuyệt vời! 

Cám ơn Tiến, Vương, và Minh...... với những 

tâm tình vời vợi của những đêm ngủ ít, làm việc 

nhiều mà không mệt!!! Và nhất là cám ơn Thầy 

đã cho tôi có được những người anh em đáng 

kính, đáng mến yêu. Ở những anh em này tôi đã 

thấy được con người bé nhỏ của mình! Ở những 

người anh em này, tôi đã thấy được cái tôi và đã 

thấy được tình yêu và sự hy sinh, cũng như lòng 

yêu mến Chúa. 

Trợ tá là một sự hy sinh, là một tình yêu tha 

nhân, là sống cho người, là muốn cho người 

cùng được một tình yêu của Thầy Chí Thánh ... 

tình yêu vị tha, tình yêu trao ban, tình yêu chia 

sẻ.  Ôi tuyệt vời, tình yêu Thầy đang được thể 

hiện trong các trợ tá! Ôi tuyệt vời, tình yêu tha 

nhân đang được chia sẻ ... Ôi tuyệt vời, tình yêu 

trao ban trong tinh thần phục vụ của các anh trợ 

tá! 

Văng vẳng trong tôi bài hát Kinh Hoà Bình của 

Nhạc Sĩ Kim Long "Lạy Chúa từ nhân, xin cho 

con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi 

người ...... Lạy Chúa xin hãy dạy con tìm an ủi 

người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người 

hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người 

hơn được người mến yêu..." Amen. 

 

Chuyện Cười

Đức Bà Chữa 

 

Cha mẹ Việt Nam khi thấy con nít hắt hơi thường nói: "Đức Bà chữa."  Cha mẹ người Mỹ thường nói: 

"God bless you." 

 

Một hôm cha sở gặp Paul 3 tuổi, cha đặt tay trên đầu em chúc phúc: God bless you. Paul ngạc nhiên 

nói lại: 

- But I don't sneeze.  (con đâu có hắt xì hơi!) 

 

Ối Giời Ơi, Vui Ơi là Vui 

 

Có một người tên là Vui. Một hôm tự nhiên người đó trúng gió chết. 

Gia đình theo sau vừa khóc vừa than :" Ối giời ơi! Vui ơi là Vui...." 
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Đường Về Colfax 

                                                                                                                                             LM Giuse Nguyễn Văn Huyền, K46 

 

Cũng những bước chân lần theo năm tháng, 

Với những lo toan suy tính đời thường. 

Chiều tĩnh huấn trên dốc đồi Col-fax, 

Chợt thấy chân mình từng bước yêu thương… 

 

Yêu thương Thiên Chúa trên trời cao thẳm, 

Luôn đoái nhìn đoàn con nhỏ về đây. 

Triền dốc dài cho ân thiêng tràn xuống, 

Thắm hồn người và từng bé thơ ngây, 

 

Tạ ơn Người trong “Hồng ân Đức Mến” 

Tay bắt mặt mừng ca xướng bên nhau. 

Kẻ tới trước hướng dẫn người đến sau, 

Tình Colfax nồng nàn chiều kinh nguyện. 

 

Có những lần Chúa gọi ta thật lạ! 

Bỏ gia đình quên tất cả… về đây, 

Thiếu ấm êm  bỗng biến thành cảm tạ… 

Khi tay mình nắm Chúa nắm anh em. 

 

Buổi chiều nay trên đỉnh đồi Colfax, 

Đoàn con về đây cậy Mẹ kính yêu. 

Chung hát lên bài Ave muôn thuở… 

Cây cũng ngàn lời cùng hát Maria. 

 

Rồi những bước chân trở về cuộc sống, 

Sẽ bước tiếp qua năm tháng thường ngày. 

Dấu chân nào ghi trên đồi Colfax, 

Ước mong là dấu bước dẫn mai sau… 

DE COLORES!  

 

 

 

 

Lời Hay Ý Đẹp 

Bản chất của tham vọng chẳng qua là chiếc bóng của ước mơ (Shakespeare)

  

Đặc San Xuân 2015 Trang 32



Một Chút 

Phêrô Tuấn Trần, K42 

 

Sớm mai thức giấc. 

Sương lạnh một chút đầu ngày. 

  

Âm vang tiếng cười, nghe ra một chút hoan lạc; 

Ánh mắt vui tươi, thấy ra một chút yêu thương; 

Ly trà buổi sáng, ngửi ra một chút hương thơm; 

Miếng bánh tan mau, nếm thầm một chút vị ngọt. 

Sột xoạt áo Cha, ấm êm một chút tình Chúa. 

  

 Êm đềm tận hưởng, 

Trân trọng biết ơn. 

Tâm tư một chút chan hòa, 

Tâm hồn một chút bừng sáng. 

  

Bức xúc động não, 

Muốn đẹp một nghĩa cử cao. 

Dâng một chút men cho đời, 

Mang về một chút muối mặn. 

  

Trăn trở, suy tư??! 

Vẫn tin, vững tin 

Dấn thân lên đường theo Chúa. 

 

De Colores!  
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#WeAreN: Chúng Tôi Là Kitô Hữu 

Phêrô Nguyễn viết Tấn,K53 
 

Vài năm gần đây, các nhóm phiến quân Hồi 

giáo, hậu thân của Al-Qaeda, ở vùng Syria, Iraq 

đã thực hiện những cuộc khủng bố và tàn sát 

nhắm vào Kitô hữu và những nhóm thiểu số... 

Với thời gian và tham vọng, từ những nhóm 

phiến quân rời rạc, hung bạo chúng hội tụ dưới 

ngọn cờ màu đen biểu tượng cho cuộc thánh 

chiến đã trưởng thành trong thời gian kỷ lục. 

Bằng những phương thức dã man, chúng gây 

kinh hoàng cho các binh sỹ Iraq và Syria, và 

chớp nhoáng đã dành quyền kiểm soát và thống 

trị cả một khu vực rộng lớn thuộc lãnh thổ Iraq 

và Syria. 

Ngày 30.6.2014, Abu Muhammad al-Adnani, 

phát ngôn viên của tổ chức Nhà Nước Hồi giáo 

Iraq và Cận Đông (ISIL) thông báo một Nhà 

Nước Hồi giáo đã được thành lập trên lãnh trong 

khu vực tây bắc Syria đến đông bắc Iraq, và Abu 

Bakr al-Baghdadi, lãnh tụ của nhóm, sẽ trở thành 

“Caliph Ibrahim”, tức “Giáo chủ Hồi giáo”.  

Nhà nước Hồi giáo, tiếng Anh gọi là “Islamic 

caliphate”, là một khối Hồi giáo được lãnh đạo 

bởi người tự xưng (hoặc được tuyển chọn) kế vị 

của tiên tri Muhammad. Nhân vật này được gọi 

là “Caliph”, thường được dịch là “Giáo chủ Hồi 

giáo”, đó là nhân vật lãnh đạo có quyền hành 

tuyệt đối trên cả hai lãnh vực thần quyền và thế 

quyền không giới hạn lãnh thổ, biên cương. Nhà 

nước Hồi giáo được cai trị bằng luật Sharia 

nghiêm nhặt. Gần đây nhất, cha Canon Andrew 

White, tổng đại diện Anh Giáo tại thủ đô 

Baghdad nói với tờ The Independent của Anh 

hôm 8 tháng 12 rằng bọn khủng bố Hồi giáo IS 

đã chặt đầu bốn trẻ em theo đạo Kitô vì chúng 

không chịu cải đạo sang Hồi giáo. 

Các cộng đoàn Công giáo hiện diện trên vùng 

đất này từ thế kỷ thứ nhất với dấu chân truyền 

giáo của các thánh Tông đồ, trước khi khối Hồi 

giáo Ả rập xuất hiện vào thế kỷ thứ sáu. Với sự 

tàn bạo không lượng, và tham vọng không 

tưởng, họ đã xem các Kitô hữu là đối tượng 

khủng bố. Hằng trăm ngàn Kitô hữu đã phải trốn 

chạy lìa bỏ quê hương của mình tỵ nạn ở các 

quốc gia láng giềng.  Chúng phổ biến “tối hậu 

thư” buộc Kitô hữu hoặc phải cải đạo sang Hồi 

giáo, hoặc phải đóng thuế thật nặng, hoặc phải 

bỏ sự nghiệp, nhà cửa mà ra đi. Nhà nước Hồi 

giáo đã cho sơn trước nhà của các Kitô hữu một 

mẫu tự Ảrập (ن) tương tự như mẫu tự “N” trong 

hệ thống chữ Latinh (phát âm như “nūn”). Đó là 

chữ có nghĩa “Nasara”, “Nazaren” hoặc 

Christian mang tính miệt thị dành cho cho người 

Kitô hữu.  Sau khi sơn nhà cửa của các Kitô hữu 

với dấu hiệu này, các thành phần khủng bố ra tay 

cướp đoạt, tiêu diệt và tàn sát. Những tu viện, 

thánh đường cổ kính từ thế kỷ thứ tư ở Syria và 

Iraq bị đốt sạch. Cờ màu đen của Nhà nước Hồi 

giáo được gắn trên các nóc giáo đường thay cho 

Thánh giá. Thật đau lòng khi nghe Tổng Giám 

mục nghi lễ Chaldean, Bashar M Warda nói: 

“Lần đầu tiên sau hơn 1600 năm, tháng Sáu vừa 

qua, thành phố Mosul không có thánh lễ.”   

 

 
 

Nhà của Kitô hữu được đánh dấu chữ ن. 

Thế rồi người ta thấy trên các trang mạng xã hội 

xuất hiện một “hashtag” #WeAreN, có nghĩa 

“chúng tôi là những Kitô hữu”. Và ngay sau đó 

người ta khám phá rằng Jeremy Courtney, một 

người Hoa Kỳ đang sống và làm việc cho một tổ 

chức tư nhân Hoa Kỳ tại Iraq, là tác giả của 

“hashtag” #WeAreN độc đáo và giàu ý nghĩa 
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này. Cứ như thế hằng trăm ngàn ngườì tham gia 

các trang mạng xã hội như Twitter, FaceBook 

dùng nó thay cho “profile” của mình như hình 

thức hỗ trợ cho anh chị em Kitô hữu đang bị 

bách hại ở Iraq và Syria và cũng là một cách thế 

tuyên xưng đức tin của mình. Đúng vậy, các 

Kitô hữu khắp nơi đã đứng dậy trong tình liên 

đới với các anh chị em mình đang ở “nơi than 

khóc”, hay “chốn lưu đày”. Ngay cả những 

người tín đồ Hồi giáo thiện tâm, hiền hòa vẫn sát 

cánh bên các Kitô hữu. Họ cũng xuống đường 

mang biểu ngữ đòi hỏi quyền tự do cho những 

Kitô hữu. Một điều lạ kỳ là những người Kitô 

hữu đã dùng mẫu tự nguyên hàm chứa một sự sỉ 

nhục, bách hại dưới con mắt của Nhà nước Hồi 

giáo biến nó trở thành dấu hiệu của một niềm 

hãnh diện và tình liên đới. Như Kitô hữu đã bước 

theo Thánh giá, vì Chúa Kitô đã biến thập tự, 

biểu tượng của nhục hình, thành dấu hiệu của 

chiến thắng vinh quang. 

Các nhà hoạt động đấu tranh cho tự do tôn giáo 

đòi hỏi các chánh quyền phương Tây hãy lưu ý 

đến thân phận của những Kitô hữu ở vùng Trung 

Đông.  Nhiều nơi, những người biểu tình cũng 

đã mang những chiếc áo có chữ ن.    

 

Biểu tình tuyên xưng “chúng tôi là Kitô hữu” 

Tiếng nói của những anh em Kitô hữu ấy cần 

được cộng đồng quốc tế lắng nghe. Các tín hữu 

đã kêu cứu trong tình trạng tuyệt vọng, đại diện 

Tòa Thánh đã không ngừng sử dụng các diễn 

đàn ngoại giao để cổ võ cho một giải pháp tốt 

đẹp cho các tín hữu và những người bị áp bức.  

Các Kitô hữu cũng có cùng những nhân quyền 

như bất cứ công dân nào khác và căn cước tôn 

giáo của họ không thể là cớ để họ bị kỳ thị ngay 

trên quê hương họ. Bởi vì sự bất công và tàn 

nhẫn ấy nó quá lớn để những ai dù ở thân phận, 

địa vị nào đều phải thấy cần làm điều gì đó ngăn 

cản làn sóng bạo lực này. 

Đức Tổng Giám Mục Tomasi, Đại diện Thường 

trực của Tòa Thánh cạnh LHQ tại Genève phát 

biểu rằng: “Tòa Thánh đã tích cực dấn thân qua 

tiếng nói của Đức Thánh Cha Phanxicô, người 

đã không tiếc bất cứ cố gắng hay lời lẽ nào nhằm 

nói rằng con đường hợp lý duy nhất cho tương 

lai là con đường đối thoại và thương thuyết, để 

người ta có thể sống chung với nhau, tôn trọng 

nhau, thậm chí nhìn nhận các dị biệt của nhau, 

nhưng phải thừa nhận nhân tính nền tảng mà tất 

cả chúng ta đều có.” 

Đặc biệt trong chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 

28 tháng Mười Một, Đức Giáo hoàng Phanxicô 

đã nhân dịp này đã kêu gọi “chấm dứt mọi hình 

thức quá khích và khủng bố đã hủy diệt phẩm giá 

con người và lợi dụng tôn giáo.”  Một cách cụ 

thể, Ngài đã quan tâm một cách sâu sắc về hành 

động man rợ xảy ra ở Syria và Iraq.  Theo quan 

điểm của Ngài, trong khi chiến tranh chính đáng 

cho phép có những hành động quân sự để “chặn 

đứng những kẻ xâm lược bất chính,” đồng thời 

giải pháp tối thượng đáp trả cho bạo lực phải dựa 

trên cam kết hỗ tương để xây dựng hòa bình 

bằng công lý. Đức GH và TP Barthôlômeô cũng 

đã ra một bản thông cáo chung kêu gọi các nhà 

lãnh đạo trong khu vực hãy nỗ lực trợ giúp 

những nạn nhân của Nhà nước Hồi giáo, và đặc 

biệt tạo điều kiện để cho những Kitô hữu đã hiện 

diện trong vùng gần 2000 năm được ở lại quê 

hương của họ.  Các ngài cũng kêu gọi mỗi người 

thiện chí hãy không ngừng cầu nguyện cho tình 

trạng của những người anh em đau khổ ấy.  

Sự kiện bách hại này nhắc chúng ta, giáo dân 

Công giáo Việt Nam, nhớ đến nỗi đau thương 

thời đạo Công giáo bị bách hại trên quê hương. 

Lúc vua quan bắt giáo dân phân sáp, cấm cố, hễ 

ai quá khoá, là bước qua hình Thánh giá, thì 

quan truyền đem ra khắc hai chữ “nguyên đạo”, 

có ý ban khen kẻ ấy đã tuân lịnh vua mà bỏ đạo 

Chúa. Ngược lại những ai vững lòng kiên trung 

tuyên xưng đức tin, không chịu quá khoá, thì 
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quan truyền khắc hai chữ “tả đạo” có ý phỉ báng 

đạo Chúa là tà đạo.  

Câu hỏi được đặt ra cho chúng ta là liệu chúng ta 

có vì quan điểm chính trị mà vất bỏ “căn tính” 

Kitô  hữu của chúng ta hay không? Cũng như 

những người Việt dưới chế độ Cộng sản, một 

thời đã khai trên lý lịch của mình là “không tôn 

giáo”. Để  được gia nhập đảng CS, người đã ta 

“liều mình” chối đạo.  

Riêng chúng ta ở trong một quốc gia tự do, dân 

chủ, chúng ta không phải chịu những hình thức 

bách hại nghiệt ngã như tình trạng ở Syria hay 

Iraq.  Tuy nhiên biết bao nhiêu người Kitô hữu 

xa lánh Chúa chỉ vì không chấp nhận các quan 

đỉểm luân lý, xã hội của Giáo hội.  Cũng bằng 

nhiều cách thế khác nhau, chúng ta làm ngơ hoặc 

vô tình ủng hộ những chính sách đi ngược lại 

giáo huấn của Giáo hội. Chúng ta phải là những 

chứng nhân sống động của Chúa Kitô. Các Kitô 

hữu ở những nơi bị bách hại đã và đang làm 

chứng cho Chúa bằng chính sinh mạng của 

mình, còn chúng ta chỉ phải làm chứng bằng 

cách sống trung thành và chu toàn tuân giữ giáo 

huấn của Chúa Kitô và của Giáo hội Ngài.  

Chúng ta phải sống và thực hành những nguyên 

tắc này mỗi ngày: khi chúng ta thực hiện nghĩa 

vụ công dân lúc đi bỏ phiếu, khi chúng ta đi mua 

sắm, khi chúng ta đi làm hay khi đến trường… 

Tôn giáo và nhà nước sẽ luôn mãi là hai thực tại 

cách biệt nhưng luôn có những tác động hỗ 

tương. Với ảnh hưởng trên môi trường sống và 

làm việc, chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô một 

cách sống động và hiệu quả.  Giống như muôn 

người phản ứng lại sự tàn bạo của Nhà nước Hồi 

giáo, họ gióng lên tiếng nói và đòi hỏi chính 

quyền sở tại quan tâm giúp đỡ những người bị áp 

bức lưu đày.  Đó cũng là là trách nhiệm của mỗi 

người chúng ta trong những gì chúng ta có thể 

làm: “Cầu nguyện, hành động, hỗ trợ.” 

Chắc chắn nếu Chúa hỏi chúng ta: “Abel, em của 

con ở đâu?” Chúng ta không muốn trả lời như 

Cain ngày xưa: “Con đâu phải là người giám hộ 

của em con.” Sáng Thế 4,9.  

 
Cầu Nguyện, Hành động, Hỗ trợ.  Chúng tôi là Kitô 

hữu. 

Suy Tư Về Lãnh Đạo 
(trích Đường Hy Vọng của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận) 

 

33. Lãnh Đạo 

 

Lãnh đạo là nô bộc tình nguyện. 

 

835. Lãnh đạo là phục vụ: phụng sự Thiên Chúa, phục vụ người mình điều khiển, phục vụ công 

ích. Lãnh đạo là nô bộc tình nguyện. 

 

836. Chúa Giêsu đem lửa đến thế gian và muốn cho quả đất rực cháy. Con phải là ngọn lửa 

sáng với chí khí tông đồ, con đốt sáng ngọn đuốc khác, để chuyển lửa sáng lan rộng cho đến lúc 

thế giới thành một biển ánh sáng. 

 

837. Hãy khiêm tốn quảng đại nếu Chúa muốn chọn con lãnh đạo trong môi trường của con. 

Sứ mệnh cao cả, quan trọng. Con cần ý thức hạnh phúc của các Tông Đồ khi nghe Chúa Giêsu 

nói: “Thày sẽ làm cho các con chinh phục người ta.”  
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Hoa Giấy Dâng Chúa 

                                                                                                                                                                                    Hoa Giấy 

 

Lạy Chúa Giêsu 

yêu mến, 

 Con muốn mượn 

trang giấy này để 

tỏ tình con thảo 

với Chúa, nhưng 

viết rồi xóa, lại 

viết, lại xóa. Con cứ loay hoay mãi với những 

hỗn độn trong tâm trí. Con có nhiều lo lắng quá! 

cũng có nhiều đam mê nữa. Tình yêu của con 

dành cho Chúa dường như bị lạc chìm giữa 

những lo toan và đam mê ấy. Con xin lỗi Chúa 

nghen!  

Con đặt chân dung Chúa đứng trước mặt con, 

con đốt một ngọn nến nhỏ. Con nhìn Chúa và để 

Chúa nhìn con...  

Thân lạy Chúa!  Con mời Chúa đến với con, con 

năn nỉ Chúa hãy chiếm hữu con, đánh động linh 

hồn con, khua vang tâm trí và nhắc nhở cho con 

biết là con đã được Chúa cứu độ, thương yêu là 

dường nào.  

Con hồi tưởng lại những con đường đã qua, 

những con người con đã gặp, những gian truân, 

nghiệt ngã con đã gánh và những tội lỗi con đã 

phạm. Khi con đối diện với sự phản bội, con đã 

cam chịu thế nào, rồi chính với sự ngạo mạn của 

tuổi trẻ, con đã phản kháng để rồi chính con 

cũng phản bội Chúa bởi sự phung phá ngu muội 

của mình.  

Chúa ơi! là tội nhân, con đắm chìm trong mặc 

cảm. Là tội đồ, nên con xa lánh Chúa. Con đã 

sống trong lãnh cung của hối hận. Con chờ ngày 

Chúa phán quyết con. Sự chờ đợi ấy tưởng 

chừng như lưu đầy muôn kiếp.  

Nhưng rồi, trong tưởng chừng tuyệt vọng đó, 

lệnh ân xá của Vua trời đất được gởi tới. Cờ xí 

ngợp trời, khẩu hiệu vang vang "De colores! De 

colores!". Con ngẩn ngơ tự hỏi: Chuyện gì đang 

xảy ra đây? Con nhìn ngắm hàng chữ "Không 

phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã 

chọn các con".  Là con ư? Vô lý quá! Là con 

sao? Không thể nào! Chúa vớt con lên từ bùn 

nhơ, Chúa đưa con ra ngoài ánh sáng, Chúa vỗ 

về săn sóc vết thương tâm linh của con. Chúa 

xức dầu chan chứa và bằng sự tế nhị tinh tế, 

Chúa đặt con vào hàng ngũ những người làm 

vườn nho của Ngài. Ôi! Thiên Chúa của con; Kỳ 

diệu biết bao sự độ lượng của Ngài!Hân hoan, 

cảm động biết bao !khi con được phục hồi nhân 

phẩm làm con cái của Ngài trở lại. 

Thiên Chúa của con ơi! Sao con yêu Chúa muộn 

màng thế này. Con xấu hổ nhận ra trong những 

dự định trước đây của con không hề có Chúa; 

Tại sao trong kế hoạch của Ngài lại có con?  

Xin tha thứ cho con Chúa ơi. Khi Chúa đóng dấu 

ấn tình yêu Chúa trên con, là lúc con quyết tâm 

phụng sự cho Ngài, con đặt vận mệnh đời con 

trong sự quan phòng của Ngài. Như một nhà đạo 

diễn, Chúa đã vận hành vũ trụ. Trời đất tinh tế 

đẹp đẽ thế nào, thì cũng xin an bài xắp liệu đời 

con tươm tất như vậy Chúa nghen!  

Giờ đây, con là cánh diều, xin Chúa là ngọn gió 

đưa con về hướng Chúa muốn, con là tấm vải, 

xin Chúa cắt xén để con trở nên tấm áo hữu dụng 

cho ai đó. Con là tờ giấy, xin Chúa cắt ghép giúp 

con, để con được là bông hoa giấy. Ước ao chỉ 
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được là bông hoa giấy không sắc, không hương 

vị, để con biết an phận tầm thường giữa những 

muôn hoa sắc thắm trong khu vườn mang tên 

Cursillo nầy.  

Lạy Chúa! Xin cho con bền vững với những 

công việc Chúa giao.   Như lời kinh con chiêm 

niệm sáng tối: Lạy Chúa Giêsu, con mến yêu, 

con tín thác cuộc đời con, xin cho mọi hơi thở, 

mọi nhịp đập của trái tim con là lời chúc tụng 

tình yêu Chúa, và ca ngợi lòng thương xót vĩnh 

cửu của Ngài đến muôn muôn đời! Amen.  

Hoa giấy của Chúa,   

 

 

Mẹo Vặt 

Công dụng tẩy rửa chưa biết của kem đánh răng: cực kỳ hữu ích, giúp bạn dễ dàng giải quyết nhiều 

vấn đề rắc rối trong cuộc sống hàng ngày. 

1. Loại bỏ vết xước trên màn hình điện thoại và đồng hồ: Lấy một ít kem đánh răng rồi bôi lên màn 

hình điện thoại hoặc mặt đồng hồ bị xước, xoa đều thật nhẹ nhàng. Lau sạch bằng khăn ẩm và cuối 

cùng, đánh bóng bề mặt bằng khăn khô mềm mại. 

2. Làm sạch vết sáp màu trên tường: Rất đơn giản, bạn chỉ cần bóp một lượng kem đánh răng vừa đủ 

lên một miếng vải ẩm và lau trực tiếp lên vết sáp màu trên tường nhà. 

Lưu ý, thao tác lau thật nhẹ nhàng để vết bẩn không bị loang rộng ra xung quanh. Cẩn thận hơn, bạn 

nên lau thử trên một mảng tường nhỏ, khuất tầm nhìn để chắc chắn màu sơn tường có bị phai hay 

không. 

3. Đánh bóng đồ bạc và đồng thau: Bóp kem đánh răng lên một chiếc bàn chải lông mềm mại, và 

dùng nó để cọ sạch đồ dùng bằng bạc và đồng thau của bạn. Sau đó, rửa sạch với nước, để ráo và đánh 

bóng lại bằng một chiếc khăn sạch, mềm. 

4. Đánh giày thể thao: Đối với những đôi giày thể thao không thể giặt bằng nước và có màu trắng, bạn 

dễ dàng vệ sinh chúng bằng cách bôi kem đánh răng đều khắp mặt ngoài của giày, lấy bàn chải lông 

mềm cọ nhiều lần và lau sạch bằng khăn ẩm. 

5. Đánh bóng bồn tắm: Cọ rửa bồn tắm với kem đánh răng giúp bồn tắm của bạn trắng sáng, bóng bẩy 

lên trông thấy. 

6. Làm dịu vết côn trùng cắn: Nếu không may bị côn trùng, sâu bọ cắn như kiến, muỗi..., bạn hãy bôi 

ngay một lớp kem đánh răng mỏng lên vết cắn. Nó sẽ làm dịu vết cắn, loại bỏ cảm giác ngứa ngáy khó 

chịu nhanh chóng. 

7. Đánh bóng kim cương: Đây có lẽ là công dụng ít người biết đến nhất của kem đánh răng. Nếu bạn 

có kim cương, hoặc nhẫn cưới gắn kim cương bị xỉn màu, chỉ cần lau/chải sạch với một ít kem đánh 

răng. Bạn sẽ thấy viên kim cương sáng lấp lánh như xưa. 
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Sống Mầu Nhiệm Các Thánh Thông Công 

     (Chia sẻ trong dịp Ultreya của PTC Sacramento ngày 14.11.2014)  Phêrô Phạm mạnh Trí 

Mở đầu:  Sách Giáo Lý 

Hội Thánh Công Giáo 

(GLCG) câu 946 & 947 

dạy rằng: Hội Thánh 

chính là mầu nhiệm Các 

Thánh thông công (hiệp 

thông). Bởi tất cả tín 

hữu hợp thành một Thân 

thể duy nhất, cái tốt của 

người này được thông truyền cho người khác . . .  

nên phải tin là có sự hiệp thông những điều thiện 

hảo trong Hội thánh.  Thành phần quan trọng 

nhất trong Hội Thánh là Đức Kitô, vì Người là 

đầu.  Do đó, sự thiện hảo của Đức Kitô được 

thông truyền cho tất cả chi thể, và sự hiệp thông 

này được thực hiện qua các bí tích của Hội 

thánh, nên tất cả những điều thiện hảo Hội thánh 

nhận được, tất yếu trở thành vốn chung. 

-  Các thành phần của Hội Thánh:  Hiến chế Tín 

lý về Hội Thánh (Lumen Gentium ) của Hội 

Thánh Công Đồng Vatican 2 dạy rằng:  Hội 

Thánh Công giáo là một Hội Thánh độc nhất do 

Chúa Kitô thiết lập được chúng ta tuyên xưng 

trong Kinh tin kính là Duy nhất, Thánh thiện, 

Công giáo và Tông truyền  (LG I, 11) 

HT gồm 3 thành phần:    

 -Hội thánh hiển vinh Thiên quốc 

 -Hội thánh lữ hành dưới thế, đứng đầu là Đức 

Giáo Hoàng 

 -Hội thánh thanh luyện trong luyện ngục.  

Thuật ngữ “Các Thánh hiệp thông”có hai nghĩa 

liên kết chặt chẽ với nhau: “hiệp thông trong các 

sự Thánh”(sancta), và “hiệp thông giữa những 

người thánh”(sanctis) (GLCG, câu 948).  

“Sancta sanctis: của thánh cho người thánh”, đây 

là lời chủ tế xướng lên lúc nâng cao Mình Máu 

Thánh trước khi hiệp lễ. Các tín hữu (sanctis) 

được nuôi dưỡng bằng Mình và Máu Đức Kitô 

(sancta), để tăng trưởng cho sự hiệp thông của 

Thánh Thần và truyền sự hiệp thông này lại cho 

thế giới.   

I.Hiệp thông của cải thiêng liêng: 

 Trong cộng đoàn tiên khởi ở Giêrusalem, các 

môn đệ đã chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng 

dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham 

dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng (CV 

2,42).                                                                                                                                                

                                                                                                                                            

-Hiệp thông trong Đức Tin: Đức tin của các tín 

hữu là đức tin của Hội Thánh nhận từ các Tông 

Đồ, đó là kho tàng sự sống sẽ trở thành phong 

phú khi được chia sẻ.  

 -Hiệp thông nhờ các Bí tích: Mọi người đều đã 

được hưởng nhờ hiệu quả của các Bí Tích kết 

hợp chúng ta với nhau và với Đức Kitô. Đặc biệt 

phép Thánh Tẩy là cửa đón mọi người vào Hội 

Thánh. Hiệp thông trong Dân Thánh là hiệp 

thông nhờ các Bí Tích. Bí Tích nào cũng tạo sự 

hiệp thông vì kết hợp chúng ta với Thiên Chúa. . 

.  Hơn mọi Bí Tích khác, Bí Tích Thánh Thể đưa 

chúng ta vào sự hiệp thông trọn vẹn. (GLCG câu 

950). 

 -Hiệp thông nhờ các Đặc Sủng: Trong sự hiệp 

thông của Hội Thánh, Chúa Thánh Thần “còn 

ban các ân sủng đặc biệt cho mọi thành phần tín 

hữu…” để xây dựng Hội Thánh.  Và “Thánh 

Thần tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì ích 

chung (1 Cr 12,7).         
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 - Hiệp thông nhờ Đức Ái: Trong mầu nhiệm 

Các Thánh thông công, “không ai trong chúng ta 

sống cho mình, cũng như không ai chết cho 

chính mình”.  “Nếu có bộ phận nào đau thì mọi 

bộ phận khác cùng đau. Nếu một bộ phận nào 

được vẻ vang thì mọi bộ phận khác cũng vui 

chung. Và anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi 

người là một bộ phận”.  “Đức ái không tìm tư 

lợi”, mỗi việc nhỏ nhất làm trong đức ái đều hữu 

ích cho mọi người, vì mọi người dù sống hay 

chết đều liên đới với nhau trong mầu nhiệm các 

thánh thông công.  Mọi tội lỗi đều làm tổn 

thương sự hiệp thông này. 

Thưa quý anh chị,  

Nhìn bối cảnh và tình hình Giáo hội hiện nay, là 

người Kitô hữu, chúng ta không khỏi xót xa khi 

đọc thấy hằng ngày trên TV về tin tức những 

người Công Giáo đã và đang bị bách hai nặng nề 

tại Irac, Syriea, bên Ấn Độ, bên Phi châu, hay 

những tin tức từ Việt nam về việc chính quyền 

CS đang cố tình cướp đất đai tài sản của Giáo 

Hội tại Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Thái Hà, 

tại Dòng Mến Thánh Gía (DMTG) Thủ thiêm, 

những cuộc trấn áp giáo dân liên tục tại Giáo 

Phận Vinh v.v.  Ngược lại, chúng ta hân hoan 

hãnh diện khi cả thế giới ca tụng các vị Giáo 

hoàng thời danh của Giáo Hội, như Thánh Giáo 

Hoàng Gioan Phaolo II hoặc Đức Giáo Hoàng 

đương kim Phanxicô  v.v.  Chúng ta cũng nức 

lòng phấn khởi tạ ơn Chúa mỗi khi các Giám 

Mục Hoa kỳ phản ứng gay gắt với Chính phủ 

Obama trước những chủ trương phò văn hóa sự 

chết của chính phủ này trong các lãnh vực ủng 

hộ phá thai, trợ tử và hợp pháp hóa hôn nhân 

đồng tính). 

-Mọi sự làm của chung:  “Kitô hữu chân chính 

phải coi tất cả những gì mình có như là tài sản 

chung của mọi người, luôn sẵn sàng và cứu giúp 

kẻ khốn cùng”.  Kitô hữu là người quản lý tài 

sản của Chúa. (Cv 2, 14 -15) 

II. Sự Hiệp thông giữa Hội thánh trên Trời và 

Hội Thánh dưới thế: 

 -Lời cầu bầu của các Thánh: Vì được gắn bó 

mật thiết hơn với Đức Ki tô, các Thánh trên Trời 

góp phần làm cho Hội Thánh thêm thánh thiện. . 

. các Ngài không ngừng cầu bầu cho chúng ta 

bên Chúa Cha, bằng cách dâng các công trạng đã 

lâp được khi còn ở thế gian nhờ Đấng Trung 

Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người là 

Chúa Giêsu Kitô… do đó, trong tình huynh đệ, 

các ngài lo lắng giúp đỡ chúng ta rất nhiều vì 

chúng ta yếu hèn. 

          “Xin anh em đừng khóc, sau khi chết tôi sẽ 

có ích cho anh em hơn, sẽ giúp đỡ anh em hiệu 

quả hơn khi tôi  

            Còn sống” (Thánh Đa minh nói với các 

bạn khi lâm chung.) 

         “Tôi sẽ sống ở trên Trời để làm lợi ích cho 

dưới đất” (Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu). 

 -Hiệp thông với các Thánh: Chúng ta kính nhớ 

các Thánh trên Trời không chỉ vì gương lành các 

ngài mà thôi, nhưng đúng hơn, để sự hiệp nhất 

của toàn thể Hội Thánh trong Thánh Thần được 

thêm bền vững nhờ thực hành đức bác ái huynh 

đệ (Eph 4, 1-6).              

 -Hiệp thông với các tín hữu đã qua đời: Nhận 

biết sự hiệp thông này trong lòng toàn Nhiệm thể 

Chúa Giêsu Kitô, ngay từ buổi đầu của Kitô 

giáo, Hội Thánh lữ hành hết lòng kính mến 

tưởng nhớ những người đã chết và dâng lời cầu 

nguyện cho họ, “vì cầu nguyện cho người chết, 

để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý tưởng 

lành thánh”.  Khi cầu nguyện cho họ, chúng ta 

không chỉ giúp họ mà còn làm cho lời họ chuyển 

cầu cho chúng ta hiệu quả hơn. 
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Thưa quý anh chị,   

Trong ngày lễ các Thánh Nam Nữ, và trong hai 

tuần của tháng 11 đang qua đi, mỗi người 

Cursillista chúng ta đã làm được gì gọi là hiệp 

thông với các Thánh, và nhất là với các linh hồn 

nơi luyện ngục?  Xin dừng lại ở đây vài phút 

trong thinh lặng để nhớ lại mỗi người chúng ta 

đã thực hiện được gì? Viếng nhà thờ, nhà nguyện 

trong ngày lễ Các Thánh; viếng nghĩa trang, 

phòng Hài cốt; các việc lành như lần chuỗi Mân 

côi, xin lễ cho các linh hồn ân nhân, thân nhân 

v.v . . . và bây giờ, chúng ta vẫn còn thời gian, 

một nửa của tháng 11 để tiếp tục những việc tốt 

lành và cần thiết đó.      

 VÀI CHỨNG TÍCH VỀ LUYỆN NGỤC:  

Những chứng tích các linh hồn ở Luyện ngục 

hiện về được Tòa Thánh công nhận thì nhiều 

lắm. Ở đây chỉ xin đơn cử vài chứng tích trong 

nhiều chứng tích đang được trưng bày tại thánh 

đường Đức Mẹ Mân côi, Nữ Vương Luyện Hình 

tại Rôma, khi có dịp hành hương về Rôma, quý 

ông bà anh chị em đừng quên tới kính viếng 

Vương Cung Thánh Đường này và ghé thăm 

phòng triển lãm (lời của Lm Giuse Châu xuân 

Báu trong bài suy niệm “LỄ CÁC LINH HỒN” 

Trong “langthangchieutim.net). 

 Chứng tích 1: Bạn bè hiện về với nhau 

Chúa nhật ngày 05 tháng 3 năm 1871, bà 

Palmira Rastelli, chị ruột của linh mục Santelli, 

chánh xứ Thánh Anrê tại Rimini, qua đời ngày 

20-11-1870 đã hiện về với bà bạn là Maria 

Zelanti cũng thuộc giáo xứ Thánh Anrê để xin 

cầu nguyện và xin nhắn với ông anh linh mục 

dâng lễ cho mình.  Để cho người còn sống vững 

tin thì linh hồn hiện về đã in dấu 3 ngón tay của 

mình trên cuốn sách nguyện của bà Zelanti.  Dấu 

lửa in 3 ngón tay trên trang sách đã không thiêu 

hủy tờ giấy và cũng không làm mất các hàng chữ 

trên trang giấy. 

Chứng tích 2: Vợ hiện về với chồng  

Bà Louise Sénéchal, qua đời ngày 7 tháng 5 năm 

1878, đã hiện về với chồng là Louis Sénéchal, 

xin cầu nguyện và xin dâng cho bà 5 thánh lễ.  

Bà đã in 5 ngón tay lửa của mình lên chiếc mũ 

trùm đầu của chồng bà như là một dấu hữu hình 

để chồng và các con tin. 

Chứng tích 3: Mẹ hiện về với con trai  

Bà Leleux, trong đêm 21-6-1789, đã hiện về với 

người con trai là Joseph Leleux ở Wodecq (Bỉ).  

Bà hiện về 11 đêm liên tiếp để nhắc nhở con bà 

phải xin lễ cho bà, đồng thời bảo con bà phải sửa 

mình lại vì anh ta đang sống bừa bãi, khô khan 

nguội lạnh.  Bà cầm tay con và in dấu cháy cả 

bàn tay bà vào ống tay áo của con.  Kết quả là 

anh đã trở lại sống thánh thiện, lập một hội đạo 

đức dành cho giáo dân; các hội viên trong hội 

này đã thi đua nên thánh.  Anh đã qua đời cách 

thánh thiện ngày 19-4-1825. 

Chứng tích 4:  Mẹ chồng hiện về với con dâu  

Nhạc mẫu của bà Magarita Demmerlé thuộc giáo 

xứ Ellinghen, giáo phận Metz, qua đời năm 

1785, và 30 năm sau, năm 1815 đã hiện về với 

con dâu.  Bà buồn bã nhìn con dâu như có ý xin 

điều gì. Bà Magarita Demmerlé lên tiếng hỏi thì 

được mẹ chồng cho biết là mình về để xin con 

(dâu) cầu nguyện cho, bằng cách đi hành hương 

lên Đền Đức Mẹ ở Mariental.  Người con dâu đã 

làm y như lời mẹ chồng xin.  Sau cuộc hành 

hương ấy bà mẹ chồng hiện về với con dâu một 

lần nữa và báo cho biết là mình đã được ra khỏi 

Luyện ngục mà lên Thiên đàng.  Bà Magarita xin 

một bằng chứng thì bà mẹ chồng liền in cả bàn 

tay mình lên trang sách Gương Phước đang để 

mở trên bàn. Và từ đó bà không còn hiện về nữa. 

Thưa quý anh chị, trên đây là một số chứng tích 

giúp cho người tín hữu tăng thêm niềm tin vào 

mầu nhiệm Các Thánh thông công. Có ai trong 
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chúng ta đã cảm nghiệm việc linh hồn bạn bè 

hoặc người thân hiện về trong giấc mơ??? Có ai 

có cảm nghiệm không ạ? Riêng tôi, rất tiếc là 

chưa, chưa bao giờ có cảm nghiệm đó. Nhưng 

tôi tin chắc rằng, ngay bây giờ thì một số các 

linh hồn thân nhân, ân nhân và một vài người 

bạn của tôi đang phải thanh luyện ở trong luyện 

ngục. Vì vậy ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho 

họ trong các chuỗi Kinh Mân Côi và trong các 

Thánh Lễ. Ở trên Thiên đàng thì tôi tin chắc 

chắn rằng tôi có một người anh và 3 đứa em đã 

qua đời từ tuổi thơ ấu, đó là 4 vị thánh trẻ là 2 

thánh Phêrô, GioanBaotixita và Maria.     

 -Đức Maria Hình ảnh cánh chung của Hội 

Thánh:  để kết thúc phần suy niệm về Mầu hiệm 

Các Thánh thông công, sứ mạng chung cuộc của 

Hội Thánh, chúng ta hướng nhìn về Đức Maria.  

Nơi Mẹ, chúng ta có thể chiêm ngắm Hội Thánh 

đang trên đường “lữ hành đức tin”;  chúng ta 

cũng có thể chiêm ngắm Hội Thánh mai sau, khi 

kết thúc hành trình tại quê hương trên trời, ở đó, 

Đấng Hội Thánh tôn kính như Mẹ Chúa Cứu 

Thế và Mẹ của mình đang chờ đợi Hội Thánh 

“trong vinh quang của Chúa Ba Ngôi Chí Thánh 

và bất khả phân ly”, “trong sự hiệp thông với tất 

cả các Thánh” (GLCG,câu 972).   

III. Bổn phận nên thánh:   

 -Các ngươi  hãy nên Thánh, vì Ta là Đấng 

Thánh ( Lv 19,2 ;  1Pr 1,15) 

 -Ông nọ bà kia làm thánh được, sao tôi lại 

không? (St. Augustino) 

 -Làm thánh có quá khó ngoài khả năng mỗi 

chúng ta?  

Trong bài giảng lễ Các Thánh tại Trung tâm 

Thánh mẫu Lavang vừa qua, Đức GM Giuse Vũ 

văn Thiên đã dạy dân Chúa môt bài học sâu sắc 

để nên Thánh:(http://denthanhlavang.org/tin-tuc-

nen-hinh-bong-ngai-%28bai-giang-le-cac-thanh-

nam-nu-tren-troi-%E2%80%93-nam-2014%29-

630.html) 

 Nên thánh là bổn phận của người tín hữu, “Các 

người hãy nên Thánh, vì ta là Đấng Thánh” (Lv 

19,2).  Hãy nghe Thánh Phêrô nói với chúng ta: 

“Bởi vì Đấng kêu gọi anh em là Đấng Thánh, 

anh em cũng vậy, anh em hãy nên thánh trong 

mọi hành động của anh em …”(1 Pr 1,15). Như 

vậy, trong cuộc đời của chúng ta, nếu không 

thiện chí cố gắng để được nên thánh, thì đó là 

một sự thất bại. Bởi lẽ khi lãnh nhận bí tích 

Thánh Tẩy, chúng ta được trao sứ mạng nên 

thánh, tức là nên đồng hình đồng dạng với Đức 

Giêsu. Có thể nhiều người suy nghĩ: “nên thánh 

khó quá, vì tôi chỉ là một người dân bình thường, 

không được học hỏi đào tạo”. Suy nghĩ như vậy 

là chưa hiểu lời mời gọi của Chúa.  Nên thánh 

không phải một gánh nặng, phải có sức khỏe mới 

mang nổi. Nên thánh không phải một bài toán 

khó, ai đã học cao biết rộng mới có thể giải 

được. Nên thánh đơn giản chỉ là một cách sống 

của mình giữa đời thường, như bông hoa tự 

nhiên tỏa hương thơm. Những cử chỉ hành động 

của cuộc sống hằng ngày được thực hiện với 

lòng yêu mến và biết ơn Chúa đều có thể giúp ta 

nên thánh. Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu đã viết: 

“Nhặt một cây kim vì yêu mến cũng có thể hoán 

cải một linh hồn”. 

Chúng ta hãy suy niệm lời chúc phúc của Chúa 

để thấy việc nên thánh phù hợp với mọi người. 

Có rất nhiều phương pháp giúp ta đạt được Chân 

lý. Tám mối phúc thật là những phương pháp mà 

Chúa Giêsu đã đề nghị cho những ai muốn nên 

thánh. Qua những mối phúc này, chúng ta hiểu 

ra rằng nên thánh nhiều khi chỉ là những việc 

đơn giản trong cuộc sống thường ngày, được 

thực hành với trái tim yêu mến và lương tâm 

ngay thẳng. Sống tinh thần nghèo khó, luôn biết 

sám hối khóc lóc vì những lầm lỗi của mình, 

khát khao sự công chính, sống hòa thuận và sẵn 
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sàng đón nhận những bất tiện do đời sống chứng 

tá Tin Mừng gây nên. Những việc làm đó, nếu 

được thực hiện với tình yêu mến và trong niềm 

vui, sẽ đem lại cho chúng ta sự bình an và nhờ 

đó, chúng ta đã bắt đầu nên thánh. 

Ngày lễ kính các Thánh Nam Nữ trên trời cũng 

là dịp chúng ta tưởng nhớ những người thân yêu 

của chúng ta đã về Nhà Cha. Trong số đó, có 

những người đã được hiển thánh, vì họ sống một 

cuộc sống tốt lành theo giáo huấn của Chúa. Họ 

không được Giáo Hội phong thánh, nhưng chính 

Thiên Chúa phong thánh cho họ. Họ đang hưởng 

hạnh phúc vĩnh cửu nơi Tôn Nhan Chúa và đang 

cầu bầu cho chúng ta. 

Ngày lễ kính các Thánh Nam Nữ trên trời cũng 

nhắc chúng ta hãy nhận ra những người tốt, việc 

tốt xung quanh mình. Dù thuộc nền văn hóa hay 

tín ngưỡng nào, những hành động nhằm cổ võ 

hòa bình và xây dựng những điều thiện hảo, đều 

phản chiếu sự thánh thiện của Thiên Chúa, vì 

Ngài là nguồn mạch của sự thánh thiện. 

Thánh Phaolô đã gọi cộng đoàn các tín hữu là 

cộng đoàn các thánh. Là thành viên trong cộng 

đoàn Giáo Hội, mỗi chúng ta đã bắt đầu hành 

trình nên thánh. Chúng ta cũng được chia sẻ sự 

thánh thiện của Giáo Hội, được thể hiện qua đời 

sống thánh thiện của Đức Maria, Thánh Giuse, 

các thánh Tông đồ và các thánh qua mọi thời đại. 

Nên thánh là lời mời gọi của Chúa. Nên thánh 

cũng là một bổn phận của chúng ta. Đó là mục 

đích căn bản và cốt lõi của đời sống Kitô hữu. 

Nhờ cuộc sống thánh thiện, chúng ta thuộc về 

Chúa là Đấng Chí Thánh, trở nên hình bóng của 

Ngài. Và như thế, chúng ta đã nếm hưởng hạnh 

phúc đời sau, ngay khi chúng ta còn sống trong 

cõi đời tạm. 

Kết luận  

Là người tín hữu trong lòng Hội Thánh, chúng ta 

tin rằng, tất cả Kitô hữu hiệp thông với nhau: 

những người đang lữ hành ở trần thế, những 

người đã qua đời và đang hoàn tất việc thanh 

luyện, các thánh trên Trời. Tất cả hợp thành một 

Hội Thánh duy nhất, và chúng ta tin rằng, nhờ sự 

hiệp thông đó, Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Đức 

Trinh nữ Maria Mẹ Chúa Cứu Thế, cũng là Mẹ 

Hội thánh, và các Thánh luôn lắng nghe lời cầu 

xin của chúng ta.  

                                                                                                                                                                                                                    

DeColores

Chuyện Cười  
 

TiVi, Thiên Đàng 

-Lễ Chúa nhật, cá football, giới trẻ, lười 

Anh "Tư Phút bôn" ham cá độ quá lẽ, thức khuya, dậy trễ, nên sáng Chúa nhật không dậy nổi để đi lễ. 

Anh chàng nằm khò trên gường, mở TV ra coi lễ. Khi chết, anh theo người ta lên Thiên đàng. Gặp 

thánh Phêrô, ngài hỏi: 

- Ở dưới thế gian, con có siêng dự lễ Chúa nhật không? 

- Dạ có, con xem lễ mỗi Chúa nhật qua TV. 

- Vậy được, đây ta cho con cái TV, con mang xuống hỏa ngục mà xem cảnh Thiên đàng. 
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Những Bông Hồng Không Gai 

                                                                                                                                                                     Phêrô Nguyễn Văn 
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con. Amen 
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Xin Chúa Ở Lại Với Con 

                                                                                                                                                                            Maria Vũ Mến 

Ba má tôi rất đạo 

đức, hướng dẫn 

chúng tôi sống đạo 

và cầu nguyện. Khi 

còn nhỏ, những tối 

ba má tôi bận việc 

không cầu nguyện 

chung trong gia 

đình được, tôi 

thường cầu nguyện 

một mình, tôi đọc 

mười kinh Kính Mừng dâng lên Chúa và Mẹ 

Maria; nhiều khi đã đọc xong mười kinh rồi, mà 

thấy tâm trí mình lơ đãng đang nghĩ vẩn vơ 

chuyện gì đó, tôi đã bắt tôi đọc lại nhiều lần 

mười kinh khác để bù lại, và rất nhiều lần, mười 

kinh tôi đọc có khi bằng người khác đọc một 

chuỗi tràng hạt, vì tôi không bằng lòng với chính 

mình khi cầu nguyện mà lo ra như vậy.  

Hơn bảy năm về trước tôi hay đi chầu Thánh Thể 

vào 5 giờ mỗi sáng thứ Bảy.  Tôi thưa với Chúa 

tối thứ Sáu trước khi đi ngủ rằng “Chúa đánh 

thức để con đi chầu, Chúa nhé!”, mặc dầu tôi vẫn 

để đồng hồ báo thức.  Rất nhiều lần tôi thức dậy 

trước cả cái đồng hồ; nhưng cũng có lúc, vì lười 

biếng, tôi dậy hơi trễ v  trong l ng nói với Chúa 

rằng: “Chúa ơi, Chúa chờ con nhé!”    hình như 

khi n o tôi cũng đến nhà chầu đúng giờ, và 

người đến chầu Chúa trước tôi vẫn còn ở đấy.  

Có lúc tôi đến nhà chầu, không ai ở đấy cả, tôi 

lên kéo màn che Mình Thánh Chúa rồi bái Chúa, 

xong tôi đứng yên để xin Chúa ban phước lành, 

tôi cảm thấy trán tôi nóng ấm như Chúa đang đặt 

tay trên trán tôi.  Ôi! Tôi rất sung sướng, tôi cảm 

được Chúa đang ở trước mặt tôi, nhưng mắt tôi 

vẫn nhắm lại để tận hưởng niềm hân hoan trong 

lòng.   

Rồi mùa lạnh tới, tôi bị cảm v  không đi viếng 

Chúa nữa; một tuần, rồi hai tuần qua đi; tôi viện 

đủ lý do để không đến nhà chầu, n o l  tôi chưa 

được khỏe, nào là trời lạnh quá, nào là tuần tới 

tôi sẽ đi; rồi thời gian trôi qua rất nhanh v  tôi đã 

quên mất giờ chầu của tôi.  “  i  ạy Chúa, con 

xin lỗi Chúa vì l ng con đã nguội lạnh, con chỉ 

biết chạy đến Chúa khi gặp những thử thách, 

những khó khăn; con đã quên Chúa đã ban cho 

chúng con biết bao nhiêu hồng ân, giúp chúng 

con vượt qua bao hiểm nguy, v  khó khăn trong 

cuộc sống.  Lạy Chúa xin tha lỗi cho con!”   

Sau Khóa 3 Ng y tĩnh huấn tại Camp  rancis, 

tháng Tám năm 2011, tôi lại được Chúa hâm 

nóng tâm hồn trở lại.   ạy Chúa xin đừng để con 

rời xa Chúa nữa, xin đốt lửa mến Chúa trong con 

và con muốn yêu Chúa nhiều hơn mỗi ng y.  

 ạy Chúa xin đừng rời xa con, con yêu mến 

Chúa! Amen.  
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Tình Cha và sự Tha Thứ 

                                                                                                                                                                                   Hối nhân 

Đã mấy chục năm trời, 

Cha ở đâu sao con không 

biết? 

 “Cha đang ầm thầm đi 

bên cạnh con!” 

Thật phũ phàng khi Chúa 

là người luôn chờ đợi 

từng đứa con quay trở về với Chúa, hướng tới 

đời sống thánh thiện, để được bình an trong tâm 

hồn.  Nhưng lòng người ơ hờ nguội lạnh, tôi đâu 

biết sự mong chờ của Chúa, tôi nào có biết là 

Chúa đã chết trên cây Thánh Giá gánh lấy hết tội 

lỗi của tôi, để cho tôi được hạnh phúc và bình an.  

Ròng rã trải qua mấy chục năm, tôi đã sống 

trong ngục tù của sự hận thù, trách móc, không 

tha thứ, giận dữ, tối ngủ trong nước mắt.  Nhiều 

lúc tôi nghĩ, đây là địa ngục của trần gian.  Trong 

tôi, không biết yêu là gì, vì thù hận đã làm cho 

lòng tôi tê tái và càng ngày càng kéo tôi xuống 

vực sâu thẳm của tội lỗi. 

Bằng cách này hay cách khác, Chúa đã đưa tôi 

đến các buổi tĩnh tâm của Phong Trào Canh Tân 

Đặc Sủng (PTCTDS), tĩnh tâm của các Thầy 

Dòng Tên, tĩnh tâm của PT Cursillo, v.v...  Giai 

đoạn này, Chúa từ từ thanh tẩy tôi và biến đổi, 

cải thiện đời sống của tôi.   

Vào tháng 9, 2010 trong khóa tĩnh tâm 5 ngày 

PTCTDS, Chúa đã cho tôi cảm nghiệm được sự 

thù hận là thế nào, nó làm cho con người trở nên 

ghê gớm thế nào! Tôi sợ quá, tôi chỉ van xin 

Chúa tha thứ cho tôi, và tôi hứa là tôi sẽ tha thứ 

hết tất cả mọi người, không còn mang hận thù 

trong lòng nữa.  Chúa cũng cho tôi cảm nghiệm 

được tình Cha cao cả trên trời. 

Tình yêu của Chúa là tình yêu của một người 

Cha rất hằng thương tôi, dù tội lỗi tôi thế nào đi 

nữa, Cha luôn tha thứ cho tôi.  Cha hằng mong 

chờ đợi tôi ăn năn thống hối trở về.  Tình yêu 

của một người Cha chứa chan, đầy ắp, và dâng 

tràn đầy trong trái tim tôi.  Lòng thương xót của 

Cha thật bao la.  Cha đã xoa dịu đi tất cả những 

vết thương lòng của tôi.  Cha luôn muốn tôi năng 

chạy đến Cha, để Cha ban cho sức mạnh, tình 

yêu, và bình an.  Tôi đã khóc rất nhiều và nói 

“Cha ơi, con yêu cha lắm! Cha là Đấng thuẩn đỡ 

nâng con, Cha là hạnh phúc của đời con.  Xin 

Cha tha cho con mọi lỗi lầm.”  Đây là lần đầu 

tiên, tôi diễn đạt cảm xúc bằng trái tim của mình 

và biết nói tiếng “yêu”.  Những lúc tôi buồn, tôi 

không cần phải nói nhiều lời, tôi chỉ thốt lên 2 

tiếng “Cha ơi, Abba, Abba!” là hai hàng nước 

mắt tuôn trào vì tôi cảm nghiệm được là Chúa 

đang hiện diện ở bên tôi, ban cho tôi sức mạnh 

để vượt qua mọi thử thách.  “Con hãy mang lấy 

ách của Ta, và hãy học với Ta, vì Ta có lòng 

hiền hậu và khiêm nhường.  Tâm hồn con sẽ 

được nghỉ ngơi bồi dưỡng.  Vì ách Ta êm ái, và 

gánh Ta nhẹ nhàng.”  (Matthêu 11:30) 

Với tình yêu bao la và lòng xót thương của 

Chúa, Chúa đã biến đổi con người của tôi; tôi 

giờ đây không còn hận thù ai hết, dễ dàng tha 

thứ cho người khác, và mong quên đi những gì 

người khác làm tổn thương tới mình.  Không 

những vậy, Chúa giúp tôi cảm nghiệm được tình 

yêu ba mẹ tôi đã dành cho tôi.   

Con cảm tạ muôn hồng ân Chúa đã ban cho con.  

Con yêu Chúa lắm! Chúa ơi!       
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Cái Nhìn 

                                                                                                                                                               Maria Ngọc Bích Trần 

Đã 1 giờ 30 sáng mà 

tôi không tài nào chợp 

mắt được.  Doanh trại 

Colfax giờ đang đắm 

chìm trong màn đêm 

tối.  Trong phòng ký 

túc xá của tôi chỉ có 

tôi, một chị bạn, và 11 

em thiếu nhi.  Lúc này tất cả đều đã ngủ rất yên 

giấc, không một tiếng động đậy.  Trong phòng 

tối không một ngọn đèn ngủ, bên cửa sổ có một 

chút ánh sáng loe lói chiếu vào do ánh đèn bên 

ngoài của các ký túc xá bên cạnh.  Các vòi nước 

tưới cỏ đang thay phiên nhau mở lên.  Tôi mở 

cái điện thoại di động lên coi giờ, 2 giờ, 2 rưỡi, 3 

giờ!  “Đã 3 giờ sáng rồi mà sao không tài nào 

ngủ được!” Tôi tự nhủ thầm.  Không hiểu sao tôi 

không buồn ngủ mà cũng không thấy mệt.  Tôi 

nhớ lại lời thầy Sáu nói tối hôm qua: “Mình 

Thánh Chúa sẽ ở trong nhà nguyện đêm nay.”  

Tôi tính đi xuống nhà nguyện thăm Thầy, nhưng 

lại thôi, vì một phần lười biếng và một phần lo 

nếu không ngủ được bây giờ, sáng dậy sẽ không 

khỏi bị cái bịnh đau đầu nó hành hạ cả ngày.  Tôi 

lại nghĩ đến Thầy Chí Thánh.  Quay ngược thời 

gian nhớ lại từ lúc tới trại đến giờ, mọi sự đều tốt 

đẹp cả.  Các anh chị em cursillistas gặp nhau tay 

bắt mặt mừng, ăn bữa tối vui vẻ và chia sẻ những 

hồng ân qua sinh hoạt “ buổi tâm tình” với 

những bát cháo gà thật ngon và ấm dạ.  Thêm 

câu chuyện “Ngày Thăm Nuôi” do anh Hoàng 

đọc thật cảm động.  Tôi hy vọng các cha, sơ và 

anh chị cursillistas nay đang trong giấc mộng 

đẹp.  Cảm tạ Thầy Chí Thánh đã cho Phong Trào 

có buổi tĩnh tâm hôm nay, nhưng sao lòng tôi cứ 

thổn thức: do quá vui mừng hay đang lo lắng cho 

ngày mai đây! 

Khi giật mình thức giấc, nhìn lại đồng hồ thì đã 5 

giờ sáng. Nhìn ra khung cửa sổ tôi thấy trời vẫn 

còn tối om, bên ngoài, nay rất yên tĩnh vì không 

còn tiếng xì xà của những vòi nước tưới cỏ nữa.  

Biết rằng tôi cần phải rung chuông đánh thức 

mọi người lúc 6 giờ, tôi chưa vội dậy mà cố nằm 

yên, nhắm mắt lại muốn nghỉ thêm vài phút nữa.  

Tôi không tài nào ngủ lại được và lại nghĩ đến 

Thầy Chí Thánh và Mình Thánh Ch a đang ở 

trong nhà nhà nguyện.  Như có một sự thúc giục 

nên tôi đã quyết định đi thăm Thầy.  Tôi mở cửa 

phòng nhìn ra hướng nhà nguyện, các bóng đèn 

ngoài sân của các  nhà ngủ xung quanh làm cho 

khu vực ký túc xá rất sáng, nhưng phía nhà 

nguyện thì lại tối om vì không có một bóng đèn 

nào được mở cả.  Tôi mở đèn bin lên và bắt đầu 

bước nhanh tới khu nhà nguyện.  Ngoài trời 

không lạnh lắm, thời tiết mát mẻ, có cảm giác 

hơi ẩm ướt vì hơi nước của các sân cỏ đã được 

tưới đêm qua.  Khi bước gần đến nhà nguyện, 

nhìn vào khung cửa sổ, trong phòng cũng tối 

nhưng ánh sáng của ảnh Thầy tỏa ra vừa đủ để 

nhìn đường đi vào phòng.  Tôi mở cửa bước vào 

thật chậm vì lo có ai đã dậy sớm và đang cầu 

nguyện chăng.  Không thấy có anh chị nào cả, tôi 

tiến đến gần bàn thờ, thấy có ngọn nến đỏ, biết 

được rằng Mình Thầy đang hiện diện, tôi quỳ bái 

Mình Thánh và chọn bàn quỳ hàng trên trước 

ảnh Thầy Chí Thánh.  Tôi làm dấu Thánh Giá, 

đọc một kinh dâng ngày và quỳ yên, lặng thinh 

nhìn Thầy rất lâu.  Tư tưởng tôi còn đang băn 

khoăn tự hỏi thầm “Sao đêm qua con không ngủ 

được Thầy ơi?”  Ánh mắt Thầy nhìn tôi thật trìu 

mến làm tôi nhớ lại lời nguyện tôi đọc buổi 

chiều hôm qua trong giờ khai mạc buổi tĩnh tâm  

“…nghe tiếng gọi từ ngàn xưa, ch ng con xin bỏ 

ra một ít thì giờ để  sống với Chúa ngay trong 

l c này.….vì không có n i đồi hay sa mạc sẵn 
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cho chúng con, nên chúng con sẽ dùng nơi Ch a 

dành cho chúng con hôm nay.  Xin Chúa ngự 

đến và thánh hiến nơi này làm nơi tu thân tạm 

thời cho chúng con.  Chớ gì nơi này được Chúa 

chúc lành, trở nên nơi cho ch ng con suy niệm 

và tập trung mọi tư tưởng về Ch a…. ”  L c này 

tôi đang tập trung mọi tư tưởng về Thầy.  Tôi 

cảm tạ Ch a đã ban cho tôi biết bao hồng ân 

trong đời.  Đặc biệt giờ đây, tôi xin dâng tất cả 

cho Chúa.  Tôi cảm thấy khuôn mặt Thầy càng 

l c càng rõ nét vui tươi hơn và như đang muốn 

cho tôi một điều gì.  Tim tôi đang cố lắng nghe.  

Ánh mắt Thầy chan chứa bao tâm tình và sự 

quan tâm.  Tôi lại nhớ đến bài nguyện ngẫm về 

ba cái nhìn của Chúa qua vở hoạt cảnh chiều 

hôm qua.  Cái nhìn của Ch a đối với người 

thanh niên giàu có, đã từ bỏ lời mời gọi hoán cải 

của Chúa vì danh vọng và vật chất. Còn Giuda, 

người cũng đã vì tham lam tiền của và dối trá mà 

phản bội Thầy của mình.  Cuối cùng, Phêrô từ 

chối Thầy của mình vì lòng yếu đuối.  Trong ba 

bối cảnh khác nhau, ba cái nhìn khác nhau chứa 

chất nhiều ý nghĩa, nhưng có cùng với một tia 

yêu thương và mong muốn một sự hoán cải.  Giờ 

đây Thầy đang nhìn tôi! Cái nhìn không phải là 

cái nhìn về con người bề ngoài.  Thầy nhìn thấu 

tâm hồn, suốt lương tâm tôi, thấy rõ nỗi lo âu của 

tôi, không có gì có thể che giấu được!  Trong cái 

nhìn đó, một tia lửa ấm áp thấu vào tim tôi và tôi 

đã cảm nghiệm được Thầy đang nói với tôi 

“Thầy biết! Thầy biết!”  Tôi vui sướng trong sự 

bình an khôn tả, bất chợt những giọt nước mắt 

bắt đầu lăn xuống hai gò má tôi, rồi xuống đôi 

bàn tay đang chắp trên ngực. Tôi chợt nhận ra 

nỗi lo âu của mình.  Tôi đã lo lắng cho một ngày 

mới và một nhiệm vụ mới ban tổ chức đã giao 

cho, và cũng là buổi thực tập cho Khóa 3 Ngày 

trong tương lai.  Thầy đang nhìn tôi với một cái 

nhìn an ủi và khích lệ “hãy can đảm lên!”  Tôi 

cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng vì đã nhận được sự 

bình an trong ánh mắt kỳ diệu của Thầy.  Tôi vui 

mừng cám ơn Thầy và phấn khởi trở về phòng 

để chuẩn bị cho ngày tĩnh tâm.   

Đã gần sáu giờ sáng. Tôi cũng đã chuẩn bị xong 

và đã sẵn sàng.  Tôi bước nhanh tới tháp chuông 

trước cổng trại, dùng sức giựt mạnh dây chuông 

ba lần...ĐING ĐONG!  ĐING ĐONG!  ĐING 

ĐONG!...hồi chuông đổ vang trên doanh trại 

Colfax chất chứa sự thánh thiện và mời gọi, chào 

đón một ngày mới của buổi tĩnh tâm với chủ đề 

“Hồng Ân Đức Mến.” 

Có bao giờ quý anh chị cảm nghiệm được Thầy 

nhìn mình với cái nhìn yêu thương đầy bao dung, 

khiến lòng anh chị được đánh động và hoán cải 

không? Em tin là có!  Có qua Khóa 3 Ngày và 

qua rất nhiều lần trong cuộc sống hàng ngày.  

Cái nhìn của Thầy là cái nhìn của một vị Thiên 

Chúa, cái nhìn của cuộc sống mới, cái nhìn có 

sức làm thay đổi con người, cái nhìn có thể giải 

phóng con người ra khỏi tội lỗi.  Thầy nhìn tôi 

qua ánh mắt, thái độ và việc làm của tôi.  Vậy 

giờ đây tôi đáp lại ánh mắt Thầy ra sao? Tôi 

đang nhìn mọi người xung quanh tôi như thế 

nào?  Tôi phải nhìn những người xung quanh tôi 

với cái nhìn của Ch a, để nhờ đó tôi có thể cố 

gắng xóa bỏ cái nhìn thành kiến đối với người 

khác, và mở lòng mình mang ánh mắt tình yêu 

Ch a đến với mọi người xung quanh.     

Lạy Thầy, con tin bất cứ ai đã và đang góp phần 

thánh hóa đời mình, phần xác hay phần hồn, lớn 

hay nhỏ, đều cần đến những ánh mắt tình thương 

của Ngài.  Những lúc con yếu đuối trên đường 

đời, xin cho con luôn được gặp ánh mắt yêu 

thương đầy niềm an ủi và nâng đỡ của Thầy.  

Con xin cảm tạ ơn Thầy đã luôn gìn giữ con 

trong ánh mắt yêu thương của Thầy.   
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Những Tấm Lòng Biết Ơn 
Tác giả: William Doino Jr. 

Người dịch: Nguyễn viết Tấn 
 

 

Vào những năm 1970, Paul Williams, một 

nghệ sỹ đa tài vừa là ca sỹ, nhạc sỹ sáng 

tác, nhà soạn nhạc và diễn viên, anh được 

nhiều người hâm mộ. Bản nhạc “Evergreen” 

của anh — trình diễn bởi Barbara Streisand 

trong phim A Star is Born — đã đoạt giải 

Academy và được xếp đầu bảng loại nhạc 

pop. Anh cũng viết nên những nhạc phẩm 

hàng đầu như thế dành cho Carpenters, 

Helen Ready và David Bowie. Anh viết tác 

phẩm nổi tiếng cho Bugsy Malone, và xuất 

hiện trên khá nhiều cuốn phim — giành 

được sự chú ý qua vai “người bán rượu 

lậu” lém lỉnh trong phim Smokey and the 

Bandit. Trên truyền hình, Williams đã xuất 

hiện mọi nơi, cùng điều khiển các chương 

trình với Mervi Griffin và Mike Douglas, 

anh cũng xuất hiện trên Tonight Show 

nhiều lần  với một con số đáng kinh ngạc: 

bốn mươi tám lần. Vào năm 1979, Williams 

trở nên danh tiếng hơn khi anh viết The 

Rainbow Connection, chủ đề cho cuốn phim 

Muppet Movie của Jim Henson. 

Vào lúc mà sự nghiệp của Willliams đạt 

những đỉnh cao mới, cuộc đời của anh ta lại 

đi vào một ngã rẽ đáng ngại. Thú uống 

rượu chơi vui đã trở thành say sưa be bét, 

và việc sử dụng ma túy tiêu khiển đã trở 

nên chứng nghiện ngập. Những năm 1980 

về anh rất lờ mờ. Những gì mà hôm nay 

anh ta nhớ về giai đoạn đó rất hạn chế— 

anh ta gọi nó “một thập kỷ vắng bóng của 

tôi” —  nhưng rõ ràng anh nhớ anh đã cô 

lập chính mình, thỉnh thoảng mới làm việc, 

và đành để cho bạch phiến và rượu chè tàn 

phá con người anh.  Bây giờ Williams nói, 

“Tôi đã đi từ kẻ xuất hiện thường xuyên 

trên các chương trình của Johnny Carson 

cho đến gần như ẩn dật.” Những thói quen 

hủy hoại đã làm hại chính anh, gia đình và 

tất cả những người 

quanh anh. 

Paul Williams vào 

năm 1974 

Vào lúc ấy, ở tận 

cùng vực thẳm 

cuộc đời của mình, 

Williams có một 

cuộc gặp gỡ bất ngờ với Tracey Jackson, 

một fan lâu năm. Tracey nhận ra anh ta vào 

một buổi party đêm Giao Thừa, cô đến gần 

anh ta và nói rằng mình ngưỡng mộ âm 

nhạc của anh vô cùng. Chuyện đó xảy ra 

không hay lắm: Paul, trong một trạng thái 

đang say ma túy, đáp lại với một cách thế 

mà bây giờ anh ta cho là “một nhận xét 

nhẫn tâm nông cạn và đầy giọng khinh 

miệt phụ nữ,” đã buộc Tracey bỏ đi ngay.  

Tracey gần đây nói với tôi: “Tôi còn nhớ lái 
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xe về nhà hôm ấy và tự nhủ, ‘Thật là quá 

quắt cho một anh hùng của thời niên 

thiếu.’” 

Paul tiếp tục chống chọi với những chứng 

nghiện ngập, trong lúc đó Tracey đối diện 

với những thử thách gay go của riêng 

mình. 

Vượt thắng mọi nghịch cảnh, Tracey trở 

nên một người viết truyện phim thành 

công ở Hollywood.  Cơ hội cho một người 

viết ở đó rất hạn chế; và đường đi trở nên 

khó khăn bởi vì sự phân biệt giới tính và 

tuổi tác. Nhưng Tracey tiếp tục, tin tưởng 

vào khả năng của mình, và rồi cô viết hàng 

tá những tập phim truyền hình và phim 

truyện — gồm The Guru và Confession of a 

Sophaholic — làm việc với một vài tên tuổi 

lớn của Hollywood. Và đúng lúc cô trở nên 

nổi tiếng, cô ta gặp lại thần tượng một thời 

của mình. 

Vào mùa Xuân năm 2001, Tracey ở New 

York, và biết rằng Paul Williams xuất hiện 

tại một địa điểm gần đó. Đã hai mươi năm 

trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ (gần như  bất 

hạnh) ban đầu, và Tracey lo ngại mình sẽ 

phải thất vọng lần nữa.  Nhưng cô ta đã 

đọc và biết rằng Paul nay đã bỏ hẳn ma túy 

và hết nghiện rượu, và môt điều gì đó thôi 

thúc cô đến xem anh ta trình diễn.  Cuộc 

trình diễn của anh đã để lại nơi cô ấn tượng 

đặc biệt, và sau đó cô đã tìm cách gặp anh, 

mong chắp vá những vết “thương lòng”. 

Lòng ngưỡng mộ của Tracey dành cho 

Williams bỗng trở về. 

Một tình bạn cũng như mối liên hệ có tính 

cách nghề nghiệp triển nở. Dẫu cho Tracey 

chưa bao giờ say hoặc sử dụng ma túy, 

nhưng rất nhiều bạn bè của cô đã nghiện 

ngập, và cô ta đã có ấn tượng sâu sắc qua 

cách mà tổ chức phục hồi đã cứu chữa và 

xây dựng lại đời họ. Câu chuyện phục hồi 

của Paul đã kéo cô đến gần tổ chức này 

hơn. “Càng học hỏi về tổ chức này tôi càng 

nhận ra rằng tất cả mỗi một người đều có 

vấn đề mà họ cần giải quyết và cần hồi 

phục.” 

Paul nói với cô là bài học lớn nhất mà anh 

ta đã học là một tấm lòng tri ân và tin 

tưởng được đổi mới — hai cột trụ của việc 

phục hồi của anh.  Nắm bắt ý tưởng này, 

với bản năng của một người cầm bút, 

Tracey nói: “Đó chính là đề tài một cuốn 

sách.” 

Kết quả là “Gratitude and Trust” (Tri Ân và 

Tin Tưởng). Một tác phẩm mới sống động 

mà Jackson và Williams cùng viết. Nó 

“được viết để áp dụng những nguyên tắc 

phục hồi cho vô số người tuy không phải là 

nghiện ngập, nhưng vẫn cần đến sự giúp 

đỡ hiệu quả khi đương đầu với những khó 

khăn và đau khổ.” 

Cuốn sách được đặt trọng tâm chung 

quanh sáu “xác tín” — hoặc chìa khóa đi 

đến tự do — nhắm vào độc giả là chuyên 

viên tư vấn tận tâm.  Sự xác tín đầu tiên, 

“Một điều nào đó phải thay đổi và có thể 

chính là tôi,” một thách thức trực tiếp cũng 

là điều cuối cùng là: “Tôi sẽ sống một cuộc 
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đời trong yêu thương và phục vụ, biết ơn 

và tin tưởng.” 

Tracey và Paul đã tiếp nhận từ cộng đoàn 
tôn giáo một phần thưởng đặc biệt đó là sự 
chào đón nồng hậu. Đây là một hồng ân 
đặc biệt cho Paul, như anh ta chia sẻ với tôi 
việc anh đón nhận Chúa, trong những giai 
đoạn cuối cùng của cuộc đời nghiện ngập: 

Sự chọn lựa của tôi đến sau lần hoàn toàn sụp 
đổ ở thành phố Oklahoma. Tôi đến đó để trình 
diễn tại một buổi nhạc hội. Tôi đã rơi tận đáy… 
Cơn say thuốc đã làm tôi tin rằng tôi bị đánh, 
cắn xé, tra tấn bởi qủy dữ… Sau đó ở Los 
Angeles, trong một lúc gần như hôn mê, tôi gọi 
một bác sỹ và cầu cứu…. Một chục năm sau tôi 
mới khám phá ra rằng người tổ chức buổi hòa 
nhạc, chính anh ta cũng là một người nghiện 
rượu đã hồi phục, đã thành lập một đường dây 
cầu nguyện qua điện thoại, cầu xin cho tôi thoát 
khỏi tật nghiện ngập.  Hai tuần sau, tôi đã bỏ 
hẳn, và yêu cầu được rửa tội. 

Cuộc đời của hai người bây giờ đã trở về 
chốn khởi hành. Cả hai đã hạnh phúc kết 
hôn và tập trung đời họ vào cuộc sống gia 
đình. Tracey bây giờ đã giã từ thế giới viết 
truyện phim đầy áp lực, và tập trung vào 
việc viết sách, cô đã viết những tài liệu nổi 
tiếng như Lucky Ducks, về việc tại sao trẻ 
em con nhà giàu có lại quá bất hạnh.  Cuộc 
đời của riêng Paul đã được viết nên một 
cuốn phim tài liệu được chú ý, Paul 
Williams: Vẫn Sống, và đầu năm nay anh đã 
đạt đỉnh cao sự nghiệp, khi anh ta cùng với 
Daft Punk thắng giải Grammy dành cho 
hạng mục album hay nhất trong năm, 
Random Access Memories. 

Bây giờ, mục đích chính của họ là loan 

truyền những phần thưởng giá trị của sự 

phục hồi, và khuyến khích người khác 

cũng làm vậy.  

 

Suy Tư Về Kiên Trì  

(trích  Đường Hy Vọng của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận) 

3. Bền Chí 

Ai cũng khởi sự 

Chỉ thánh mới đi đến cùng. 

 39. Bạo dạn không phải là phiêu lưu, bất khôn. Muốn đi đến cùng đường hy vọng con phải bạo 
dạn. Có mấy người đứng bên Chúa dưới thánh giá?  

40. Bạo dạn để thưa với Chúa tất cả những gì con muốn, con nghĩ: "Thày ở với các con lâu nay, 
chưa thấy các con xin điều gì." Bạo dạn là tin yêu như con với Cha. 

41. Đừng nản lòng vì thất bại. Nếu con tìm ý Chúa thực sự, thì chính sự thất bại đó là thành 
công. Chúa muốn như vậy. Xem gương Chúa Giêsu trên thánh giá. 
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Cầu Nguyện Chung 
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Hoài Niệm Giao Thừa 

Phaolô Phạm Hân, K42 

 

Trên bàn ánh nến lung linh tỏa. 

Thầy đứng giang tay cứu chuộc đời. 

Tình yêu thấm đẫm pha màu máu. 

Lan tỏa nhiệm mầu với dấu đinh. 

 

Tôi xướng câu kinh thường mỗi tối. 

“Lạy Cha chúng con ở trên trời”. 

Phó thác tâm tình nơi viễn xứ. 

Nửa đời đất khách vẫn chơi vơi. 

 

Trên đài hoa sánh khoe hương, sắc. 

Đỏng đảnh Mai, Đào chúm chím lơi. 

Thủy Tiên tinh khiết đêm trừ tịch. 

Nàng Cúc so vai nhập mộng đời. 

 

Tôi gióng khánh hồn cho vẳng tiếng. 

Khơi niềm hy vọng đến tương lai. 

Như thể Xuân về gieo hạt tốt. 

Xanh mầm hạnh phúc buổi mai sau. 

 

Nhưng mỗi Xuân về lòng thổn thức. 

Ngậm ngùi hoài niệm dấu chân thơ. 

Giao thừa pháo nổ rêm tiềm thức.  

Lay một hồn câm đến vật vờ. 

 

Ba mấy năm trời nơi đất khách. 

Ngỡ mình lạc mất dấu quê hương. 

Nhưng mỗi Xuân về lòng đậm nét. 

Con đường hai buổi bước vương vương. 

 

Thời gian thái mỏng đi từng khúc. 

Rơi đều mỗi phút xuống nhân gian. 

Chồng thêm lớp tuổi hoa râm tóc. 

Bạc màu mơ ước buổi thanh xuân. 

 

Ngẫm lại cõi đời đâu thong thả.  

Mùa nối đuôi mùa cứ chạy quanh. 

Người nối tình người đi khắp ngã. 

Lẫn đều với những mẩu thương tâm. 

 

Giao thừa, con chắp tay cầu nguyện. 

Phó thác gia đình trong Thánh Tâm. 

Dâng cả tâm hồn cho thánh Mẫu. 

An bình mong đến đậu quanh năm. 
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Thái Độ Chủ Quan     
                     Đa Minh Hoàng Qúy 

Tôi luôn thầm 

nghĩ bố mẹ 

mình ngày xưa 

lúc còn ở 

dương thế, các 

ngài thực sự 

sống tốt lành,và 

giờ này tôi tin chắc rằng, các ngài đã được Chúa 

cho hưởng vinh phúc trên Trời, chứ không thể 

nào bị án phạt trong luyện tội. Tôi cũng biết qua 

Phúc Âm và lời rao giảng hằng ngày của các chủ 

chiên, Chúa là Đấng hay thương xót và hay tha 

thứ, thế thì Chúa nỡ nào giáng phạt các người 

trong lửa luyện tội được, nghĩ tới từ ngữ luyện 

tội, ôi nghe sao kinh khiếp. 

Những lúc bình thản, thấy linh hồn mình có thể 

rơi vào bẫy chủ quan này, nếu không muốn nói 

bẫy của ma quỷ. Cứ chủ quan cho rằng sống 

đàng hoàng tốt lành là được. Nếu cứ tiếp tục suy 

đoán chủ quan như thế, tôi đang nhầm lẫn, và 

đang lạc lối, có phải không?  Tục ngữ Việt Nam 

có câu "chiếc áo không làm nên thầy tu," nên 

người giữ đạo thường rơi vào ảo tưởng là mình 

sống tốt lành bên ngoài như thế là đủ tư cách để 

ung dung bay về thiên đàng. Hình thức sống đạo 

của người Kitô hữu là đọc kinh, đi lễ, giữ chay, 

thực hành luật Chúa và Giáo Hội, nhận các phép 

bí tích...kể cả làm việc lành phúc đức...là những 

công việc bề ngoài, chưa đủ để được xét thuởng 

công phúc theo như Phúc Âm đã từng cảnh báo 

"Không phải các người nói Lạy Chúa, Lạy Chúa 

mà vào nước Trời cả đâu". 

Thiển nghĩ, đừng có mơ một nước Thiên Đàng 

dễ dàng như vậy. Tại sao thế? Bởi vì tôi thường 

quên rằng, sâu thẳm trong tâm tư suy nghĩ của 

mình, có cả một núi ý tưởng tội lỗi hoạt động 

ngấm ngầm, không ngưng nghỉ giống như bọng 

núi lửa chực chờ phun trào phá tan cả hồn xác. 

Cần phải bỏ cái gốc nguy hiểm này, cần phải lôi 

nó ra phơi trần trước ánh nắng diệt khuẩn của 

Chúa, thì con người mới thoát kiếp trầm luân. 

Như bà goá mất một đồng bạc phải chong đèn 

tìm cho đuợc trong đêm khuya thì mới ăn ngon 

ngủ yên được, tôi cũng phải dùng đèn Đức Tin 

rọi vào cõi sâu thẳm tìm cho được những tư 

tưởng xấu xa trong ngóc ngách tâm hồn để hoá 

giải mà sống an bình trong Chúa. Chỉ có Chúa 

mới thấu suốt lòng dạ con người, để tới ngày 

cánh chung tôi phải trả lẽ trước mặt Ngài, trong 

đó, tội đồ từ trong tư tưởng sẽ được đưa lên bàn 

cân phúc tội. Tội tư tưởng liên quan đến sự "lo 

ra" khi tham dự phụng vụ, chia trí khi đang tập 

trung trong giờ chầu Thánh Thể. Từ đó suy ra tôi 

đã ăn cắp thời gian bủn xỉn dành cho Chúa, một 

tiếng đồng hồ trong ngày Chúa Nhật: chắc gì tôi 

tập trung cho Chúa trọn vẹn, may ra hôm ấy 

nghe bài giảng quá hay mà chú ý lắng nghe thôi. 

Điều răn thứ nhất là giới răn dễ sai phạm nhất vì 

nó là cốt lõi của mọi điều răn : "thờ phượng một 

Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi 

sự".  Tôi bỏ Chúa một bên ngay cả khi đọc kinh, 

dâng lễ...thì làm sao tôi đặt Người lên trên mọi 

sự được. 

Tội tư tưởng của tôi còn tìm thấy trong sự bất 

nhất giữa "ngôn và hành."  Nói không đi với 

làm, tôi thuờng dùng ngôn ngữ xã giao, khách 

sáo, khen lấy khen để người ta, mà trong lòng lại 

nghĩ xấu họ, chẳng khác gì phường lưu manh: 

"khen truớc mặt trỏ sau lưng."  Tôi cũng chẳng 

tốt lành gì để không bị liệt vào thành phần "mồ 

mả tô vôi" này, người ta biết được bên trong của 

tôi thì tôi bị họ khinh miệt lắm, còn tôi thì xấu hổ 

vô cùng, khi vỡ lỡ rồi, ai nấy sẽ thốt lên, "nó nói 

vậy mà không phải vậy." 
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 Phần đông ai cũng thích được khen ngợi, tán 

dương, mấy ai dám chấp nhận lời phê phán chỉ 

trích? Tôi rất thích những người thẳng tính và 

thật lòng, họ không ngại mất lòng, họ nói thẳng 

thắn và chân thành về các khuyết tật của mình, 

nếu biết khiêm tốn lắng nghe để phục thiện, thì 

đời mình sẽ thăng hoa, chẳng khác nào "thuốc 

đắng dã tật."  Người thẳng tính nói ra thường gây 

khó chịu cho người nghe, vì "trung ngôn nghịch 

nhĩ."  Sự thật về khuyết điểm bị phơi bày truớc 

mặt, ai chẳng mất lòng, nhưng sự thật riêng tư 

cũng phải khéo léo nói ra ở chốn riêng tư, thì 

tuyệt vời cho cả hai, nhưng đôi khi người ta lợi 

dụng sự thật riêng tư để hoạch toẹt cho mọi  

người cùng nghe, thì chẳng khác nào một cuộc 

đấu tố dã man, rốt cục "tình nghĩa đôi ta có thế 

thôi."  Biết bao lần trong quãng đời mấy chục 

năm qua, tôi đã chật vật đuơng đầu với các lão 

tuớng "trung ngôn nghịch nhĩ" này, năm tháng 

và sự huớng thiện đã tôi luyện tôi thành đồ đệ 

của chủ nghĩa nhẫn nại lắng nghe và biết ơn. 

Những phản ứng hổ thẹn, giận dữ, căm thù, oán 

ghét...khi bị phanh phui khuyết điểm, tật xấu của 

mình đã dần được giảm liều lượng. Cứ lúc nào 

gặp phải tình huống "trung ngôn nghịch nhĩ" 

này, tôi liền lôi ngay bảo bối Lời Chúa "Hãy học 

cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong 

lòng." 

 

Nói tóm lại, linh hồn tôi hiện đang sống chủ 

quan, mặc cả vào sự tự tin đạo đức bên ngoài của 

mình, mà dưới lăng kính của loài người là một 

tín đồ tiêu biểu tốt lành, họ đâu ngờ rằng, hình 

thái bên ngoài ấy có thể giăng bẫy tôi sập vào hố 

sâu ma quỷ. Tôi đang lợi dụng "sự yếu đuối của 

con người" để nuông chiều một cái tôi buông thả 

tư tưởng, như một đứa con hoang đàng bỏ nhà ra 

đi, nay hối hận quay về vòng tay Người Cha 

từng phút từng giây ngóng chờ sự hồi tâm của 

tôi. Tôi phải thực sự là tôi từ trong ra ngoài, đầy 

tình Chúa bên trong, để tràn Tình Chúa bên 

ngoài. 

Cám ơn Người đã cho tôi hằng ngày tôi còn cất 

lên lời kinh sám hối trước mỗi giờ tham dự "mầu 

nhiệm Thánh": "Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa 

Toàn Năng, và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội 

nhiều trong tư tưởng..." Lỗi tại tôi, lỗi tại 

tôi...mọi đàng...       

 

Mẹo Vặt 

Lát bánh mì trắng giúp nhặt những mảnh vỡ thủy tinh  

 

Khi cần phải nhặt những mảnh vỡ nhỏ thủy tinh thì cách đơn giản nhất là dùng 1 lát bánh mì của 

Wonder Bread, thấm ướt và chậm nhẹ lên những mảnh vỡ, chúng sẽ dính vào bánh mì. 

Vỏ chuối đánh bóng đồ bạc  

Bạn đừng bao giờ vứt bỏ vỏ chuối nếu bạn có bộ sưu tập bằng bạc quý giá đang bị mờ, hãy dùng phần 

bên trong vỏ chuối để chà lên đồ bạc và bạn sẽ thấy chúng sáng loáng như mới.  
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Đường Lên Colfax 
Gioan Baotixita Nguyễn Xuân Tiến,K42 

 

Con đường đi từ Sacramento đến Colfax dễ đi vì 

thẳng một 

đường Xa 

Lộ 80, và 

thú vị vì 

đường lên 

đồi núi thấp 

thoáng 

những rừng 

thông xanh biếc, quang cảnh đẹp và nên thơ.  

Đường đi đến Colfax lần Tĩnh Tâm này thú vị 

đối với em không phải vì đường đi dễ dàng và 

phong cảnh đẹp mắt nhưng vì những điều cảm 

nghiệm, học hỏi được. 

 

Có anh em cho biết là đường đi Colfax vào cuối 

tuần đông xe, nên em thôi làm sớm và khởi hành 

lúc 3 giờ.  Từ tối hôm trước em đã chuẩn bị hành 

trang và sáng sớm “khăn gói qủa mướp” sẵn 

sàng trên xe, để chiều làm việc xong sẽ lên 

đường ngay.  Đường đi xe đông hơn em nghĩ 

nhiều.  Có những đoạn đường xe đi thật chậm, 

có đoạn bị đóng bớt lane vì sửa đường.  Em 

muốn đi nhanh vì các anh chị hẹn đến sớm để 

chuẩn bị cho chương trình chiều tối.  Trước ngày 

đi em có chia sẻ với một anh trong nhóm rằng 

cảnh đồi núi ở Colfax nhiều cây thông nên đẹp 

và hữu tình lắm.  Phải chi doanh trại tĩnh tâm 

nằm bên cạnh hồ nước thì tuyệt biết mấy!... Cứ 

thích thơ mộng và mộng mơ mãi! 

Trước khi lên đường em đã để sẵn trong GPS địa 

chỉ của Colfax Camp and Retreat Center và an 

tâm với “người bạn chỉ đường” GPS lắm.  Khi 

đến City of Colfax em hoàn toàn lái xe theo sự 

hướng dẫn của GPS.  Cuối cùng thì em đến một 

bờ hồ.  Lạ quá!  Trại tĩnh tâm Colfax đâu có nằm 

ở bờ hồ!  Thích cảnh hồ nước thì GPS đưa ngay 

đến bờ hồ!  Em lui xe trở lại tìm đường đi.  Vì 

đang ở vùng đồi núi nên cái GPS và điện thoại 

tay bỗng dưng ngừng hoạt động vì không nhận 

được làn sóng (no reception).  Lái xe một lát em 

gặp một ngôi nhà có xe đậu phía trước và đằng 

sau phơi quần áo, em dừng xe, ghé vào hỏi 

đường thì nhà vắng lặng.  Bấm chuông không 

thấy ai trả lời.  Đi vòng ra đằng sau, bàn ghế và 

đồ lề để xung quanh nhiều mà không thấy có 

người.  “Đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ, đêm 

năm canh an giấc ngáy pho pho” (Nguyễn Công 

Trứ).  Em trở ra, lên xe và tiếp tục lái.  Một lát 

sau em thấy gần bên lề đường có một ông lão 

bày đồ bán garage sale.  Ngừng xe lại để hỏi 

đường thì mới biết ông lão không nghe và không 

nói được.  Đi hỏi đường mà gặp người câm và 

điếc thì em cũng “điếc” luôn!  Tuy vậy ông lão 

vui vẻ gật đầu chào và tỏ ý muốn biết em cần hỏi 

gì.  Ông ta đưa cho một cuốn sổ và cây viết.  Em 

viết vào, xin ông chỉ giúp đường đi đến Retreat 

Center.  Ông viết và chỉ dẫn em đến nhà gần bên 

có người sẽ giúp.  Theo như ông hướng dẫn, em 

được người ở đó chỉ cho đường đi và cho mượn 

phôn để liên lạc với “tổng đài” Cursillo.  Các 

anh chị trong nhóm hoạt cảnh biết là em đang 

trên đường tới nên an tâm rằng không bị em cho 

leo cây!  Theo như lời chỉ đường, em đến Retreat 

Camp mà không bị lạc nữa. 

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 

Thuận  đã khuyên nhủ rằng “Con nên tìm ra ý 

Chúa qua các sự kiện, biến cố xảy ra hằng ngày”.  

Nhìn vào bản đồ trên GPS con đường đi lên 

Colfax có vẻ đơn giản, dễ dàng thế mà em gặp 

những khó khăn.  Con đường đi tìm Chúa cũng 

gặp nhiều khó khăn và chắc chắn là khó khăn 

hơn nhiều.  Đi tham dự tĩnh tâm mà em mơ ước 

nơi tĩnh tâm nằm bên bờ suối hoặc bờ hồ để 
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khung cảnh được thêm thơ mộng.  Muốn bờ hồ 

thì cái GPS của em chiều ý, dẫn ngay tới bờ hồ!  

Tới đó em nhận ra cảnh người tản bộ, ngồi ngắm 

cảnh, hoặc ghe tàu kéo đến du ngoạn trên hồ sẽ 

không giúp em tĩnh tâm mà tâm em sẽ bị động 

nhiều!  Ngày xưa ngôi sao lạ dẫn ba vị đạo sĩ tới 

Bê Lem rồi biến mất, ba vị tìm đến nơi cung điện 

và hỏi han những người thông thái về vị Cứu 

Tinh được sinh ra ở đâu.  Vị Cứu Thế không sinh 

ra nơi cung điện diễm lệ, hoặc lâu đài an toàn, 

nhiều tiện nghi, mà sinh ra nơi hang đá ngoài 

đồng hoang vắng bên cạnh chiên bò.  Cái mũi 

tên hướng dẫn GPS đưa em tới bờ hồ rồi biến 

mất giúp em nhớ đến ngôi sao lạ và nhận ra rằng 

nếu muốn tĩnh tâm, ăn năn hối cải và nhận ra bao 

hồng ân Thầy Chí Thánh đã ban xuống trong đời 

thì tìm nơi thanh tịnh chứ không phải nơi thơ 

mộng mình mơ tưởng.  Tìm đến ngôi nhà xem ra 

sẽ giúp mình tìm được đường đi nhưng nhà thì 

trống vắng.  Trong cuộc đời có những lúc  lòng 

mình thấy trống vắng, lạc lõng, không tìm ra 

được lối đi.  Nhưng cũng phải đi tới… Tìm 

đường đi mà gặp người biết đường, hoặc gặp 

cảnh sát để hỏi thì hay biết mấy!  Lần đầu tiên 

trong đời em đi hỏi đường mà gặp người câm 

điếc.  Tuy nhiên, người mà em nghĩ không giúp 

được gì lại chính là người chỉ cho em biết đến 

đâu để tìm ra đường đi.  Trong đời sống hằng 

ngày em cũng gặp những người xem ra bình 

thường, không gì đặc biệt nhưng lại là những 

người hữu ích sẽ giúp đỡ, hướng dẫn, hoặc giúp 

cho em học hỏi nhiều điều.  Em thường không 

nhận ra Chúa gởi đến những người như vậy.  Có 

nhiều điều em kém xa ông lão câm điếc.  Lúc 

gặp ông lão, lòng em lo lắng, bất an, nhưng ông 

lão thì an bình, vui vẻ.  Em thất vọng khi nghĩ 

rằng ông này không giúp được gì.  Trái lại ông 

lão tươi cười, sẵn sàng tìm cách giúp đỡ.  Về 

những “nén bạc” Thiên chúa trao mỗi người thì 

ông lão nhận không nhiều nhưng làm lợi được 

nhiều.  Tuy bị câm điếc nhưng ông đã chịu khó 

học hỏi, ông biết đọc biết viết và vui lòng giúp 

đỡ người khác.  Vì hoàn cảnh chật vật, cuối tuần 

ông bán đồ garage sale để lo lắng cho gia đình.  

Có nhiều điều em  học hỏi được từ ông lão.         

Tới trại em tìm thấy một bầu khí an bình, nhẹ 

nhàng.  Phía truớc trại, một số các bác và các chị 

mặc quần áo mới, tươm tất, ngồi nói chuyện vui 

vẻ nhìn như ngày tết.  Gần đó là dãy bàn các anh 

chị đón tiếp những người mới đến.  Xa xa phía 

trên, Cha Huyền và Cha Kỳ tươi vui vẫy tay 

chào các tham dự viên vừa đến.   Gần nơi nhà 

nguyện, thầy Sáu Nam Tiến đang đàm đạo với 

Sơ Tuyết Mai.  Gần phòng họp một anh trong 

ban điều hành đang tiếp chuyện, tham khảo ý 

kiến với Cha Dương.  Qủa là hồng ân Chúa ban 

cho như chủ đề của cuộc tĩnh tâm “Hồng Ân 

Đức Mến”.  Em cảm nhận được hồng ân của 

Thiên Chúa qua sự hiện diện và linh hướng của 

ba Cha và một Sơ.  Dường như ẩn hiện đâu đây 

bóng dáng của Ba Ngôi Thiên Chúa và Mẹ 

Maria!  

“Ôi tình Chúa thật thiết tha, nhiệm mầu và qúa 

bao la, cho con được sống trong niềm vui, cho 

con được sống trong tình Ngài.  Ôi tình Chúa 

hằng đoái thương, hải hà và quá khoan dung, 

luôn tha thứ và đỡ nâng con, cho con được sống 

trong an bình. 

Còn đó thời gian. Còn bước trần gian; và biết 

bao công việc, con xin trao gửi vào tình yêu 

Chúa.  Cuộc sống ngược xuôi; được mất, buồn 

vui; và biết bao thăng trầm, con xin gửi vào lòng 

thương xót Chúa thôi.”   Minh Chiết                   

 

 

Đặc San Xuân 2015 Trang 57



                             

Maria Hoàng Hạnh Dung, K47 

 

Nhận được 

lời mời của 

chị Hiền ghi 

danh tham 

dự khóa ba 

ngày tại San 

Jose (khóa 

47) tháng 8 năm 2014. Em đã chuẩn bị hành 

trang lên đường cho khóa tĩnh tâm, với một tâm 

hồn đơn giản, không thắc mắc và cũng chẳng có 

một ý tưởng gì về phong trào Cursillo.   

Sống trong khóa ba ngày, em thật sự được học 

hỏi rất nhiều qua các bài học rollos bổ ích. Và 

em cũng đã được gần với Thầy Chí Thánh, cầu 

nguyện, tâm sự cùng thầy. Nhận thấy tình yêu 

của Ngài trực tiếp và gián tiếp giữa những anh 

chị em trong khóa sinh và trợ tá. Phúc âm của 

Thánh Gioan bài đọc tình yêu, (Ga 15: 5-6 )  

“Thầy là Cây Nho, anh em là cành.”   

Bắt đầu vào ngày thứ tư, “Cầu Nguyện” là một 

trong những việc sùng kính đã giúp em cảm thấy 

gần Chúa hơn,  trên đường đi làm , qua những 

chuỗi mân côi dâng lên Chúa và Mẹ Maria mỗi 

tối, em cảm thấy lòng bình an được cầu nguyện, 

tâm tình với Ngài. Trong những giờ làm việc, 

đời sống, hành xử gặp khó khăn, em đều dâng 

lên Chúa.  Xin Ngài ban cho em biết xử lý công 

việc như thế nào, vì em chỉ là một con chiên nhỏ 

bé của Ngài. 

Trong những ngày đầu của niên học 2014 - 15, 

em đã nhận lời của thầy Tiến và thầy Anh mời 

giảng dạy tiếng Việt tại trường Thánh Giuse.  

Qua những giờ học, em có thể truyền đạt được 

kiến thức cho các con, em.  Em cảm thấy lòng 

mình thật ấm áp và hạnh phúc hơn, khi các em 

học hỏi thêm những lời kinh, và tiếng Việt. Em 

vẫn biết được rằng trên mỗi công việc em đã và 

đang làm, Thầy Chí Thánh vẫn luôn đồng hành 

cùng với em, ban cho em thêm sức khỏe và nghị 

lực để tiếp tục bước đường hành đạo của mình. 

Qua đời sống tâm linh, em thật sự là môt đứa trẻ 

mới học lớp vỡ lòng, không kiến thức về lời 

Chúa, Kinh Thánh và Phúc Âm.  Nhưng sau mỗi 

lần dự lễ sốt sắng em cảm thấy Chúa thật sự hiện 

diện trên bàn thờ và trong tâm hồn của em.  

Những dịp tĩnh tâm, hội thảo của phong trào 

Cursillo đã mở mang kiến thức, học hỏi, lắng 

đọng thống hối và định hướng lại cuộc sống của 

em.  Những lần nghe chia sẻ, giảng thuyết của 

các Cha, các Sơ và các anh chị Cursillistas, 

những bài tin mừng ngày Chúa Nhật, những chia 

sẻ của các anh chị nhóm nhỏ đều giúp ích cho 

em hiểu biết sâu sắc hơn về lời Chúa.  ồng thời 

em cũng đã áp  ụng lời Chúa trong tình yêu gia 

đình, bạn bè, cộng đồng để sống sao cho đích 

thực là người Kitô hữu. Cùng đồng hành với các 

anh chị phong trào Cursillo Sacramento Ngành 

Việt Nam, phục vụ trong tinh thần “Một tay nắm 

Chúa, một tay nắm anh chị em”.  

 

Lời Hay Ý Đẹp 

Tha thứ không làm thay đổi quá khứ nhưng có thể làm thay đổi tương lai (Khuyết Danh) 
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Hành Trình Đức Tin 

                     , K45 

 

Mùa Hè vừa qua tôi có về thăm lại Việt Nam nơi 

còn kẹt lại đứa con gái lớn đang sống tại Sài 

Gòn. Những ngày đầu đặt chân trên phần đất quê 

hương, cảm nhận đầu tiên của tôi là nơi đây đã 

thay đổi quá nhiều. Từ những phố phường, nhịp 

sống, con người và văn hóa. Tôi thấy hơi lạc 

lõng, những tâm tình mà tôi hằng ấp ủ trong lòng 

về nơi tôi sinh ra và lớn lên đã làm nên cuộc đời 

mình tưởng là thật gần gũi, bây giờ hóa ra mình 

chỉ là người khách đến thăm. 

 

Mỗi ngày lúc con, cháu đi làm, đi học, rảnh rỗi 

tôi đi xuống phố thăm lại những nơi chốn quen 

thuộc cũ đã để lại trong tôi những kỷ niệm không 

quên. Trước tiên tôi đến thăm ngôi trường cũ 

Thánh Linh của các soeur Dòng Mến Thánh Giá 

Chợ Quán, là nơi đã vun trồng tôi từ những năm 

còn bé, bây giờ các soeur giáo ngày xưa đã chết 

hết. Thời đó học sinh trường phải học ngày hai 

buổi, sáng và chiều. Đến ngày thứ Năm thì được 

nghỉ buổi sáng, nhưng các học sinh Công Giáo 

thì phải đến tham dự Thánh Lễ lúc sáng sớm tại 

nguyện đường của nhà dòng. Có một hôm đang 

quỳ ở nhà nguyện, tình cờ tôi dở một quyển sách 

Kinh của các soeur nơi bàn quỳ, tôi thấy một bức 

ảnh Chúa Giêsu vác thập giá, phía sau bức ảnh 

có ghi dòng chữ bằng mực tím: Lạy Chúa, xin 

cho con được vác thập giá cùng Chúa trên suốt 

quãng đường con đi. Bất chợt tôi say mê ngay 

những lời này mặc dầu tuổi còn bé nhỏ không 

hiểu được ý nghĩa sâu thẳm, tôi vội giữ lại bức 

ảnh đó làm của riêng mình. Sau đó mỗi lần các 

soeur hướng dẫn chúng tôi vào nhà nguyện viếng 

Chúa, tôi thì không biết cầu nguyện như thế nào 

nên nhẩm đọc lại câu này cách vô tư, và cứ thế 

được tiếp tục nhiều năm. 

Trong những năm cuối của trung học, tôi thường 

đi lễ chiều ở nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.  Trước 

giờ lễ có đọc kinh Mân Côi; tôi rất thích kinh 

này nhưng không biết cách nguyện ngắm trước 

mỗi chục kinh Kính Mừng. Thế là tôi chuẩn bị 

giấy trắng và cây viết, chờ đến khi nghe lời 

ngắm tôi cố gắng nhớ và viết lại mười lăm 

nguyện ngắm của mười lăm sự mầu nhiệm. Về 

đến nhà tôi sắp xếp lại cho đúng năm nguyện 

ngắm của 5 Sự Vui, 5 Sự Thương, 5 Sự Mừng, 

và cũng chưa thuộc, đến lúc đi lễ tôi chọn chỗ 

ngồi thật khuất không có người, lấy tờ giấy ghi 

sẵn đọc theo, rồi mau mau xếp cất vào túi. Rất 

xấu hổ vì sợ có người thấy, biết mình không biết 

đọc kinh, cứ như thế cho đến khi tôi thuộc làu 15 

nguyện ngắm. Đó là cách tôi học để biết đọc 

kinh Mân Côi. Xin được nói thêm về gia đình, ba 

tôi là người ngoại đạo còn mẹ tôi là Công Giáo. 

Tôi mồ côi mẹ từ năm tôi 4 tuổi, sống trong đại 

gia đình bên nội hoàn toàn là Phật Giáo, nên tôi 

không được hướng dẫn trong đời sống đạo; vì 

thế tôi học và sống đạo cách mò mẫm như cách 

nói ở trên. 

Tôi ghé thăm nhà nguyện của các soeur Dòng 

Thánh Phaolô nơi mà tôi đến dự lễ và để sinh 

hoạt với bạn bè trong nhóm Hiệp Nhất, đi thăm 

và tặng quà cho các em trường mù và khuyết tật, 
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các cụ già nơi viện dưỡng lão. 

Đối diện với Dòng Phaolô là Đan Viện Cát Minh 

của các soeur dòng kín được ngăn cách bởi con 

đường Cường Để. Nơi đây có tượng thánh 

Têrêsa Hài Đồng Giêsu đặt trong hòm kính nơi 

cung thánh, hằng năm đến ngày mừng bổn mạng 

Thánh Nữ, nhà dòng mừng rất trọng thể, có đến 

sáu Thánh Lễ trong ngày. Là thánh bổn mạng 

của tôi, tôi chọn Thánh Lễ nhất; tôi rất thích đi lễ 

vào lúc sớm như vậy; tôi đạp xe đạp từ nhà ở Q5 

ra đến nhà dòng là Q1 phải mất khoảng nửa giờ, 

đến nơi mồ hôi nhễ nhại nhưng trong lòng rất 

hân hoan. Nơi đây đã nhiều lần tôi đến viếng 

Chúa, không gian thật tĩnh lặng rất thích hợp cho 

những ai thật sự muốn hòa mình vào trong Chúa. 

Nhớ lại khoảng thời gian cuối cùng của trung 

học, thường thì sau giờ học thêm toán tại nhà 

riêng của thầy, tôi và người bạn hay rủ nhau đi 

lang thang trên con đường Cường Để trong 

những buổi chiều vàng nắng nhạt. Đứng dưới bờ 

tường của Đan Viện chúng tôi ngắm nhìn những 

chiếc lá vàng rơi rụng lảo đảo chao nghiêng 

trong gió Thu vàng nhạt nắng, thầm ước cho tình 

bạn của chúng tôi đừng bị chia lìa như lá, và bạn 

khẽ hát nhỏ bên tai tôi: 

    Em có nghe mùa Thu mưa giăng lá đổ 

    Em có nghe nai vàng hát khúc yêu thương 

    Và em có mơ khi mùa Thu tới 

    Hai chúng ta sẽ cùng chung lối 

    Em có mơ, mơ mùa Thu ấy 

    Tình ta ngát hương 

Nhưng không có ngát hương như lời bài hát, 

chúng tôi chia tay nhau, tiễn bạn lên đường đi du 

học Belgique và từ đó không bao giờ gặp lại. 

Chiều ngày Thứ Sáu đầu tháng 7, tôi đến tham 

dự Thánh Lễ tại nhà thờ Thánh Tâm cạnh bên 

nhà dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Mặt tiền 

nhà thờ nhìn thẳng ra giòng sông Sài Gòn; nơi 

đây lúc trước là nơi dân nghèo, nhà cửa ọp ẹp, 

hầu hết là thành phần lao động, nay thì đã bị nhà 

nước giải tỏa san bằng toàn bộ, chỉ sót lại nhà 

thờ và nhà dòng nằm trơ vơ giữa vùng đất trống 

mênh mông. Tôi không rõ lý do gì mà nhà thờ và 

nhà dòng được chừa lại. Đứng dọc theo bờ sông 

ngắm nhìn toàn cảnh, tôi có một cảm nhận, khi 

Chúa nhìn đám dân nghèo nơi đây bị nhà nước 

bạc đãi, xua đuổi đi không có đất sống, thì nơi 

nhà tạm Thánh Tâm Chúa chắc là xót xa thổn 

thức lắm. Nắng đã tắt, hoàng hôn dần xuống tôi 

từ giã ngôi giáo đường và giòng sông với lòng 

suy nghĩ miên man. 

Rời Sài Gòn lên Đàlạt, đi lễ ngày Chúa Nhật 

cũng lại là nhà thờ Thánh Tâm của các cha dòng 

Phanxicô; lúc quỳ trong nhà thờ tình cờ có một 

soeur đến quỳ cạnh tôi, soeur nhận ra tôi không 

phải là người địa phương, hỏi thăm nhau tôi 

được biết soeur tên Sáng thuộc dòng Mến Thánh 

Giá Đàlạt. Soeur đang công tác phục vụ cho 

người nghèo và bệnh tật. Soeur kêu gọi tôi ủng 

hộ và tôi đã đáp lại bằng một chia sẻ nhỏ mà tôi 

có mang sẵn trong ví. Trên đường về tôi cứ 

hoang mang tự hỏi không biết Chúa muốn dạy 

bảo tôi điều gì? Sao mà tôi cứ mãi gặp gỡ dòng 

Mến Thánh Giá và Thánh Tâm Chúa? Nhìn lại 

đoạn đường đời đã đi qua, tôi thấy hình như 

dòng mực tím của hàng chữ phía sau bức ảnh 

Chúa chịu nạn ngày xưa đã từ từ thấm đượm và 

tím lên đời tôi tự lúc nào mà tôi không hay: Lạy 

Chúa, xin cho con được vác thập giá cùng Chúa 

trên suốt quãng đường con đi. 
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Trước ngày trở về Mỹ tôi có họp mặt với nhóm 

bạn ở một quán café nhạc để chào tạm biệt, mọi 

người đều bùi ngùi thinh lặng, tôi đọc được ý 

nghĩ trên từng nét mặt các bạn. Thì ra cuộc chia 

tay nào cũng làm lòng mình se sắt, lúc ấy trong 

quán nhạc trổi lên giọng hát của ca sĩ Đức Tuấn 

với bài Tình Ca Phố: 

 

 

                  Sài Gòn chưa xa đã nhớ 

                  Đường vui đôi chân sớm trưa 

                  Tình yêu chưa xa đã nhớ 

                  Lời yêu tan trong tiếng mưa 

Tình yêu quê hương, tình yêu dân tộc, tình yêu 

gia đình, tình yêu bạn bè bỗng bừng cháy trong 

tim tôi thật mãnh liệt, tôi đã nhận định sai lúc 

đầu khi nghĩ mình chỉ là khách đến thăm.  

 

 

Chuyện Cười  

Con là Sư Phụ Ta Rồi 

 

- Rộng rãi chớ hà tiện 

Một đạo sĩ kia nổi tiếng là có những bài học về cách tiết kiệm tiền của. Ngày kia, một thanh niên đến 

xin học đạo. Trước khi nhận học trò, đạo sĩ hỏi thanh niên: 

- Bây giờ nếu có 2 đồng thì anh mua cái gì? 

- Thanh niên hỏi lại: Vậy thưa thầy, thầy mua cái gì? 

-Đạo sĩ vuốt râu thư thả nói: Ta mua tấm bánh đa nướng. Nếu trời nắng ta che, nếu trời nóng ta quạt, 

nếu trời mưa ta che đầu, nếu đói ta ăn. Ngươi thấy, vừa rẻ, vừa tiện. Còn ngươi, ngươi mua cái gì? 

Gãi đầu gãi tai, người học trò nhăn nhó trả lời: 

- Nếu thầy mua bánh đa, con sẽ mua con gà. 

Nghe xong đạo sĩ giật mình, nói: 

- Con học đạo tiết kiệm sao xài hoang vậy? 

-Thưa thầy, con mua gà để nếu thầy ăn bánh đa, những mảnh vụn rơi xuống gà của con sẽ nhặt ăn. 

Nghe chàng thanh niên nói xong, đạo sĩ vỗ vai chàng và nói: 

- Thôi con về đi, không cần học nữa, con đáng là sư phụ ta rồi đó. 
 

 

Mẹo Vặt 

Dầu olive tẩy nhựa 

 

Có thể một trong những đứa con của bạn sau khi chơi ngoài trời, chạy vào nhà ngồi hay nằm dài lên 

ghế sẽ làm dính nhựa lên ghế.  Bạn chỉ cần thoa một muỗng canh dầu oliu trên một miếng vải và chà 

lên khu vực bị dính, nhựa sẽ từ từ bị lỏng ra. 
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Củ Khoai Lang Sống 

                                                                                                                                                                      Phêrô Nguyễn Văn 

                                            

                                                   

                                                

                                               

                                              

                                               

                                                 

                                            

                             n miên. 

                                              

                                           

                                                   

                                             

                                               

                                              

                                                  

                                           

                                                 

                           ?                    

                                                

                                             

                                              

                                              

                                               

                         ,                      

                                               

                                               

                                               

                                              

                                                

                                           

                                              

                                               

                                               

                                               

                                                 

                       .  

                                               

                                             

           .  

    

 

 

 

 

 

 

Chuyện Cười:  

Thật Thà 

                  "                                              " 

                       "              ! V                            ẹ                          " 
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Niềm Vui Trong Thầy Qua Lời Chúa 

Maria Lê Ngọc Phượng, K37 

 

Nhìn lại thời 

gian qua, em 

đã lớn lên và 

từ từ phó thác 

cho Chúa 

nhiều hơn 

trước kia, 

cũng nhờ kiên 

trì sống 

“Ngày Thứ Tư”và quyết tâm theo Thầy Chí 

Thánh cùng với các anh chị trong Phong Trào 

Cursillo. Theo Thầy như thế nào mới gọi là thích 

hợp cho chính mình để được theo Ngài đến cùng 

mà không chán nản rồi bỏ cuộc?  Em suy đi nghĩ 

lại, mình đã làm những gì và dùng phương tiện 

gì để được hiểu biết và yêu mến Chúa hơn? Em 

cũng biết rằng theo Chúa là khó lắm, là đi trên 

con đường hẹp nhỏ.  Nhưng theo Chúa là lý 

tưởng nhất, và vác Thánh Giá theo Ngài với tinh 

thần vui vẻ và hạnh phúc còn lý tưởng hơn. 

Thêm nữa làm sao tìm được “niềm vui trong 

Thầy” trong mọi lúc, mọi hoàn cảnh và mọi nơi 

mới là tuyệt vời.  Làm sao được đây?  Làm 

người phàm và yếu đuối như chúng ta khi nghe 

đến “vác Thánh Giá theo Chúa” đã sợ lắm rồi và 

làm sao tìm được “niềm vui trong Thầy”?   

Trước nay em cứ thắc mắc là sao các Thánh làm 

được, tại sao các tu sĩ và các anh chị Kitô Hữu 

trong Giáo Hội làm được?  Chân lý là gì và ở 

đâu?  Em tin là những ai theo Chúa đã tìm được 

chân lý thật sự.  Và chân lý đó giúp họ tìm được 

niềm vui trong Thầy khi vác Thánh giá của họ 

theo Ngài. Qua thời gian học hỏi, tìm hiểu và cầu 

nguyện, em nhận được một điều là các vị này 

cùng làm một việc giống nhau m c dù họ đến từ 

rất nhiều thế kỷ, hoàn cảnh, và lý lịch khác nhau.  

Họ tìm cùng một chân lý; và đó là tình liên đới 

với Chúa Giêsu qua Ngôi Lời, cầu nguyện và ăn 

chay hãm mình vì Chúa.  Chỉ biết Chúa không 

thì chưa đủ; cần phải có sự liên hệ và tình yêu 

với Ngài mỗi ngày và mỗi lúc trong đời sống. 

Vậy, các vị này đã làm những gì trong ngày? Em 

học được là mỗi ngày các anh chị Kitô hữu này 

đọc Lời Chúa 1 - 2 tiếng trước khi họ bắt đầu 

làm việc.  Họ dành thì giờ cho Chúa và tâm tình 

với Chúa như người kính trọng nhất trong gia 

đình. Làm như vậy mỗi ngày họ tìm được cái 

tình gần gũi với Chúa hơn.  Họ cảm thấy con 

người mình được thăng bằng và bình an hơn. Gia 

đình họ được Chúa chúc lành hơn.  Qua thời gian 

học hỏi được biết như vậy, em đã nghe và thấy 

được nhiều chứng nhân.  Một hôm em quyết 

định học theo các người đi trước để được yêu 

mến Chúa hơn.  

Em bắt đầu đọc Kinh Thánh, mỗi lần đọc khoảng 

10 - 15 phút và một tuần em đọc được   -   

ngày.  Nhưng em đã bỏ ra nhiều giờ hơn để học 

Lời Chúa và ghi chép lại những câu đánh động 

em nhất để suy niệm trong ngày ho c trong tuần.  

Khi làm như vậy, em từ từ hiểu thêm Lời Chúa 

và hy vọng được Chúa chỉ dẫn sống tốt hơn.  

Nhờ những câu Kinh Thánh, em đã biết xử sự 

khéo léo hơn khi g p phải chuyện.  Lời Chúa 

nhắc lại theo đúng hoàn cảnh và đúng lúc để em 

biết cần phải đáp ứng như thế nào trong đời sống 

của mình. 

Một hôm, chị bạn gọi điện thoại nói chuyện 

chơi.  Em nghe chị ấy nói hết chuyện này sang 

chuyện kia…. Mình chỉ nghe…lâu lâu nói 

dạ..vâng… thế à… rồi em tính nói vài câu qua lại 

cho vui…nhưng nhớ câu “Miệng lưỡi chẳng vu 

oan, không làm hại người nào, chẳng làm ai nhục 
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nhã.” (Tv 15: ).  Nghe lời này em tự nghĩ ….liệu 

mà nói chứ không phải muốn nói gì là nói đâu 

nhé   Vì vậy, em làm thinh luôn, cứ tiếp tục dạ 

dạ… vâng vâng… cho qua đi vậy…. 

Môt trường hợp khác, lúc bấy giờ em giận người 

này lắm, huyết áp lên tới mũi.  Chịu hết nổi và 

nói trong bụng, mình có tu lâu nay, bây giờ ghỉ 5 

phút để nói cho ra lẽ mới được.  Ấm ức lâu lắm 

rồi…bỗng nghe “Phải giữ mồm giữ miệng, đừng 

nói lời gian ác điêu ngoa.” (Tv  4:14). Máu em 

từ mũi dần dần xuống tới miệng em rồi.  Nhưng 

em cũng tính nói một lần cho thỏa cái miệng rồi 

đi xưng tội sau.  Kế tiếp “Miệng lưỡi con chưa 

thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường 

hết.” (Tv 139:4). Em tức lắm  cũng suy nghĩ và 

do dự.  Mình chưa nói Chúa đã biết rồi, nhất là 

mình đang giận ai chắc chắn lời lẽ mình sẽ 

không tốt cho lắm.  Tự nhiên em nghĩ ra một chữ 

“palanca.”  Chữ này kỳ diệu đối với em lắm, nhớ 

đến mình cần hy sinh cho “Khóa Ba Ngày.”  

Nhiều khi mình không muốn hy sinh chút nào 

nhưng vì Khóa Ba Ngày em cố đồng hành với 

các anh chị Cursillistas khác.  

Lúc nào cũng vậy, khi em nhớ đến chữ 

“Palanca” em cũng cố lên, cố hy sinh thêm.  Kết 

quả là vì mình “học đạo” trước nay bây giờ mình 

cần phải cố “hành đạo” một tí, cho nên cuối cùng 

là “nín ”.  Tự nhắc mình, thôi chịu “thinh l ng” 

và thinh l ng chưa chắc mình thua ai hay là mình 

ngu muội.  Em chọn là không nói gì vì em biết 

Chúa biết mọi sự. Đúng vậy, Chúa biết hết mọi 

sự, những sự đang xảy ra và sắp sửa xảy ra Chúa 

đều biết cả. Em lại nghĩ, như vậy mình cần làm 

gì và nói những gì cho đẹp lòng nhau, quan trọng 

nhất là làm đẹp lòng Chúa? 

Nhìn lại chính mình, giống như mình mới qua 

một trận chiến thiêng liêng vậy. Và em đã vượt 

qua được nhờ mỗi ngày học Lời Chúa và có ý 

thức hơn khi xử sự so với trước kia.  Nói đúng 

hơn là nhờ Chúa Thánh Thần thêm sức mạnh và 

trí khôn để biết đối phó khéo léo hơn.  Qua 

chuyện này, nhìn lại chính mình, để hoán cải và 

tạ ơn Chúa đã thương xót đến con.  “Lạy Chúa, 

xin Ngài cứu mạng con khỏi môi miệng điêu 

ngoa, tấc lưỡi phỉnh phờ.” (Tv 1 0: )  “Deliver 

me, Lord, from lying lips and from deceitful 

tongues.” (Ps 120:2) Em suy niệm và cầu 

nguyện về mấy câu về môi miệng. 

Em tiếp tục mỗi ngày trên con đường “học đạo” 

là một chân trong “Kiềng Ba Chân” mà Phong 

Trào hướng dẫn cho người Cursillistas giúp kiên 

trì sống Ngày Thứ Tư của mình. Một ngày là 

người Cursillista suốt đời là người Cursillista. 

Qua học đạo, em thích học Lời Chúa hơn.  

Không lâu, em lại học được “Miệng lưỡi con sẽ 

nhẩm đi nhắc lại: “Ngài là Đấng công Chính.” 

Và suốt ngày con sẽ ca ngợi tán dương.” (Tv 

35:28).  “And my tongue shall talk of your 

righteousness, rightness, and justice. And of {my 

reasons for} your praise all the day long.” (Ps. 

35: 8)  Sau cùng, là người Cursillista hay là Kitô 

Giáo, muốn sống làm người công chính và kiên 

trì theo Chúa là cần học hỏi Lời Chúa, sống Lời 

Chúa và suy niệm Lời Chúa suốt ngày.  Như: 

“Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan, 

và lưỡi họ nói lên điều chính trực.” (Tv  7: 0).  

“The mouth of the righteous utters wisdom, and 

his tongue speaks with justice.” (Ps.  7: 0). 

Niềm vui trong Thầy là ở chỗ này. 

Em tìm được “niềm vui trong Thầy Chí Thánh” 

qua Lời Chúa bằng cách học đạo mỗi ngày.  Lời 

Chúa như vũ khí giúp em thắng trận chiến thiêng 

liêng.  Lời Chúa như viên thuốc hạ tăng xông khi 

cơn huyết áp lên cao vì giận ai đó.  Lời Chúa 

như Thánh Giá nhắc nhở em làm palanca. Lời 

Chúa giúp em cầu nguyện và tâm tình với Chúa 

mỗi ngày.  Nhờ thế, Lời Chúa đưa em đến gần 

Chúa, và tìm được niềm vui hơn. Tình yêu và 

niềm vui trong Thầy tìm qua Ngôi Lời.  Em đã 
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tìm được “Niềm Vui Trong Thầy” cho đời em. Vậy, học đạo… tiếp học….. De Colores   

 

Chuyện Cười 

Chúa ơi, Con Sorry! 

Thiếu Nhi Đóng Góp Dâng Cúng 

 

Tèo đi lễ Chúa Nhật với ba nó. Trước khi ra khỏi nhà, má nó đã nh n kỹ khi đưa cho nó   đồng 25 xu: 

“Con nhớ một cái  5 xu cho con để mua gum.  Còn  5 xu kia là để đóng góp cho nhà thờ lúc người ta 

xin tiền trong lễ.  Nhớ chưa?” 

 

Cầm 50 xu trong tay, thằng Tèo hí hửng theo ba nó.  Tới khi qua đường sang nhà thờ, nó luýnh quýnh 

trượt chân té, văng cả   đồng  5 xu ra đường.  Chẳng may một đồng lăn tới curb dừng lại, còn đồng kia 

văng xuống rãnh mất. 

 

Nh t đồng tiền còn lại, Tèo nói thì thầm: “Chúa ơi, con sorry, đồng tiền của nhà thờ rơi xuống rãnh mất 

rồi ” 

 

Mẹo Vặt 

Mẹo thông minh tẩy vết rượu vang 

Rượu vang đỏ dễ uống nhưng cũng rất dễ để lại vết bám trên mọi thứ nếu không may bị đổ. Sau đây 

xin cung cấp cho các bạn những giải pháp để tẩy rượu vang đỏ. 

Muối là lựa chọn tốt nhất để tẩy vết rượu vang vừa bị đổ 

Điều đầu tiên và dễ thực hiện nhất là rắc một lớp muối tinh lên bề m t vết rượu vang vừa bị đổ. Bởi vì, 

muối có khả năng hấp thụ rượu vang. Cách này có thể áp dụng được với khăn trải giường, rèm cửa, ghế 

và các vật dụng khác trong gia đình. 

Nếu bạn làm đổ rượu vang lên đồ dùng làm bằng cotton, nước nóng đủ sức đánh tan vết rượu vang, với 

điều kiện chúng phải được gi t ngay sau khi dính vết bẩn. 
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Niềm vui lâng lâng 

Tâm hồn đơn sơ 

 

 

Tôi thật vui khi có 

Chúa cùng đi với 

tôi.  Tháng 7 năm 

2014 vừa qua, tôi có 

công việc lái xe đi 

xa.  Lái xe ban đêm, 

tôi có tật hay buồn 

ngủ.  Trước khi đi, 

tôi nói chuyện với 

Chúa Giêsu Hài 

Đồng và cầu xin 

Chúa cùng đi lái xe 

với tôi. 

Thật vậy, lời cầu nguyện của tôi rất là hữu hiệu.  

Lái xe được nửa đường, tôi cảm thấy buồn ngủ 

hai mắt lờ đờ, thì tự nhiên tôi có cảm giác có ai 

đó đang đánh thức tôi, thọc lét tôi, chọc cho tôi 

cười, và nhiều điều kỳ lạ khác….Tôi có cảm 

nghiệm là Chúa Giêsu Hài Đồng đang cùng đi 

với tôi, đang lái xe với tôi.  Tôi đã lái tới nơi rồi 

mà lòng tôi còn quá ngạc nhiên là Chúa thật quá 

vui và sống động.   Tôi thốt lên rằng, “Chúa làm 

con buồn cười quá.  Con tạ ơn Chúa là Chúa 

cùng đi với con.”  Chúa cho tôi cảm nghiệm 

được Niềm Vui Lâng Lâng thật là thú vị. 

Chuyện Cười 

Bốn Bà Khoe Khoang 

 

Bà Nhất bắt đầu khoe: Các bà biết không? Các người ở trong làng này, mỗi lần gặp đứa con tôi đều 

thưa: “Lạy Thầy!” 

 

Bà Nhì lên giọng: Còn con tôi thì các người trong làng này, mỗi lần gặp đều thưa: “Lạy Cha!” 

 

Bà Ba lên giọng cao hơn: Còn con tôi thì các người trong làng này, mỗi lần gặp đều thưa: “Lạy Đức 

Cha!” 

 

Bà Tư đáp lên giọng cao hơn nữa: Còn con tôi thì các người trong làng này, mỗi lần gặp đều thưa: “Lạy 

Chúa Tôi!” 

 

 

Lời Hay Ý Đẹp 
 

Hảy mỉm cười trong cuộc sống. Nụ cười của bạn mang lại hạnh phúc cho người khác và do đó cũng 

mang lại hạnh phúc cho chính ban (Khuyết Danh) 
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Gặp Gỡ Thằng Tôi 

Phaolô Phạm Hân 

 

 

Không biết từ lúc nào, 

khi nào tôi hay nhìn 

lại chính cái thằng 

“Tôi”. Nhìn lại chính 

cái “thằng tôi” cũng 

có nghĩa là dám tìm 

để gặp; dám gặp để 

nhìn, để nhận diện; 

dám nhận diện để kiên định, và dám kiên định để 

rồi sống ngày thứ Tư an lành và trọn vẹn hơn. 

Khi nói đến  gặp gỡ, chúng ta ngầm hiểu rằng 

gặp gỡ là trùng phùng; chạm mặt; tay bắt mặt 

mừng; là trực diện. Nhưng… tìm gặp “thằng 

tôi”, gặp gỡ chính mình cũng có nghĩa là chính 

mình là khách thể gặp lại chính mình cũng chính 

là chủ thể trong một thực thể. Điều đó không đơn 

giản. Bởi chủ thể khó tách rời, biến mình thành 

một khách thể để gặp gỡ, ôm choàng lấy nhau; 

nhìn lại và đánh giá nhau một cách chính xác và 

thành thật. Vì bản ngã chỉ một trong một con 

người, khó phân đôi trong một góc độ triết lý nào 

đó! 

Vì thế, gặp gỡ chính mình phải là một thay đổi 

toàn diện,  đơn giản và dễ hiểu hơn là thay đổi 

cái TÔI, hoặc (ít ra) coi nhẹ nó; là thay đổi bản 

ngã, lối sống; để gần gũi với chính mình hơn.  

Và nếu, chúng ta có thể thay đổi toàn diện, nghĩa 

là cái TÔI, hay còn gọi là bản ngã, tách rời, đứng 

riêng ra ngoài. Phân chia ra thành chủ và khách 

thể rạch ròi nhưng còn song hành trên con 

đường… journey of life thì có lẽ… cũng như bài 

hát “ta và em trên hai đường thẳng song hành, 

kiếp này làm sao gặp….. quên nhau, quên chẳng 

đành”. Nói nghe sao đơn giản nhưng thực tế 

chẳng đơn giản tí nào, (nếu đơn giản như thế thì 

hầu hết chúng ta đã nên thánh.) 

Vậy gặp gỡ “thằng tôi” lại cũng chính là nhận 

diện chính bản thể và ước muốn mà Thiên Chúa 

đã tạo dựng nên chúng ta, và cũng có nghĩa là 

BẢN THỂ vẫn hiện hữu đâu đó sâu thẳm trong 

ta để hôm nay chúng ta cố gắng tìm lại; gặp gỡ. 

Nhưng tìm lại và gặp gỡ là chặng đường dài lê 

thê và nhiêu khê bởi những yếu tố và nhu cầu rất 

thiết thực trong đời sống: 

Chắc chắn chúng ta ai cũng có nhu cầu vật chất 

như: Cơm ăn, áo mặc, nơi chốn nghỉ ngơi, tiện 

nghi đáp ứng cho yêu cầu hằng ngày. Điều đó 

không có gì phản tự nhiên, nhưng con người vốn 

dĩ có tính lo xa, bất an, sợ mai này lỡ… thất 

nghiệp, đau yếu sẽ đẩy gia đình đến bên bờ vực 

của túng thiếu. Cho nên có cơ hội là chúng ta lại 

tất bật với công việc, vật lộn cùng đô la (dollars) 

hay nôm na là “Đô dzật”, vắt giò lên cổ để chạy 

đua cùng thời gian. Và vì thế, vô tình chúng ta 

biến vật chất thành thước đo lường hạnh phúc, là 

chìa khóa vạn năng, là “tiên là Phật, là sức bật 

của tuổi trẻ, là sức khỏe của người già” mà quên 

hẳn hạnh phúc thật sự không nằm ở đó. Kế đến: 

Chúng ta thường đóng khung những định kiến; 

treo nó lên tường và coi nó như bức chân dung 

thật tuyệt mỹ để chiêm ngắm, nghiền ngẫm hằng 

ngày. Bởi nó là tất cả những gì đã thuộc về 

mình; theo mình bao nhiêu năm qua. Là thành 

quả đạt được trong cuộc sống.  Chúng ta luôn tự 

hào về nó. Sử dụng nó trên tất cả mọi phương 

diện, và nếu cần, chúng ta dùng những từ ngữ 

hoa mỹ để biện minh cho hành động, mặc dầu 

những hành động đó có sai trái. Tệ hại hơn nữa, 

đôi lúc còn đánh bóng cho nó rực rỡ. Thế nên, 

nhìn đâu cũng thấy cái “thằng tôi” toàn thiện, ít 

khuyết điểm, bao dung, bác ái, khiêm nhường. 
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Nhưng trên thực tế thì sao? Điều đó chắc cần xét 

lại. Lại nữa: 

Cứ ngỡ phương tiện truyền thông phải mang tính 

cách trung thực phản ảnh đời sống xã hội, khoa 

học kỹ thuật và nền văn minh hiện đại. Lẽ ra, 

chúng ta phải tự hào về những gì con người đạt 

được ngày hôm nay. Nhưng… không biết sao 

mỗi lần tan sở về, mở TV hay radio ra nghe. 

Chúng ta thường có cảm giác như trái tim mình 

đang bị ai đó bóp nghẹt hơn là trạng thái hạnh 

phúc. Vì… nào là chiến tranh; nào ôm bom tự 

sát; nào là home invasion ở đầu này; giết người ở 

đầu kia; tấn công tình dục ở đâu đó. Tai nạn, 

hoặc toàn những tin tức không mấy tốt đẹp, dồn 

dập trấn áp tinh thần. Tâm hồn chúng ta lâu nay 

vốn dĩ bất an lại càng rúng động “lắc lư con tàu 

đi” và giá trị con người hình như không còn kí lô 

nào cả; cho nên quay về nhận diện cái “thằng 

tôi”, gặp gỡ chính mình là điều cần thiết; vì có 

biết mình mới cho ta sự lạc quan đủ để thành thật 

với mình và với người. Mới yêu mình, yêu người 

thật tâm. Mới đủ bao dung, rộng lượng để cảm 

thông, chia sẻ. Nếu không biết mình: nhiều lúc ta 

có thái độ tự tôn, tự cao, tự đại thái quá hoặc 

ngược lại: tự ti, ngại ngùng, mất tự tin, hay dày 

vò, đau khổ. Và làm sao ta có thể phóng tầm 

nhìn xa hơn để rồi nói đến ước mơ, hoài bão. Và 

cho dầu con người sinh ra trên đời đều mang một 

ước mơ nào đó, nhưng làm sao chúng ta bảo đảm 

ước mơ đó đúng đắn, chừng mực. Nếu không 

biết mình và giá trị đích thực của chúng ta trong 

cuộc sống thì hóa ra ta như đang thủ một vai 

diễn nào đó thật mơ hồ trong vở kịch đời? 

Không thấy tiếc lắm sao? Xa hơn thế nữa như lời 

cảnh báo của thánh José Escriva: 

“Trái tim anh em bị chao đảo và anh em bám 

chặt vào sự đỡ nâng của trần gian. Rất tốt; nhưng 

cẩn thận kẻo cái mà anh em đang bám riết để 

khỏi bị ngã ấy trở nên một gánh nặng chết chóc 

kéo ghì anh em xuống, một sợi xích trói anh em 

vào cảnh nô lệ.” Thế nên, nhận diện cái “thằng 

tôi”, gặp gỡ chính mình để biết mình đích thực là 

điều rất cần thiết trong cuộc sống. 

 Dân gian Việt Nam có câu “Dò sông dò biển dễ 

dò, có ai lấy thước mà đo lòng người?”. Coi bộ 

lòng người còn sâu hơn biển cả và mông lung 

hơn không gian. Cho nên… hôm nay thế này, 

mai thế khác, hôm khác thế khác nữa. Không 

biết đâu mà lường, và còn cho đó là… sống có 

“cá tính”. 

Chính như thủy tổ loài người: ông Adam và bà 

Eva, được Thiện Chúa tạo dựng rất tốt lành, 

thánh thiện. Thiên Chúa tạo dựng nên ông bà qua 

hình ảnh Mình và trong sự yêu thương rất mực. 

Thế mà…, có lẽ, khó “dò” được lòng ông bà, lại 

muốn mình được ngang, bằng đấng tạo dựng. 

Thế mới biết dò sông dò biển thì dễ, nhưng dò 

lòng người phải dò sao đây? Cho nên trong 

chúng ta ai là người không cần tìm về gặp gỡ 

chính mình để hiểu biết mình hơn?  

Ừ thì gặp gỡ, nhưng… lại… 

Gặp gỡ tha nhân, gặp gỡ bạn bè, gặp gỡ đồng 

nghiệp; chúng ta đều có đối tượng để gặp. Có đối 

tượng cũng có nghĩa là ngoài ta; bên ta, hoặc đâu 

đó để rồi chúng ta tìm gặp bằng nhiều phương 

tiện, nhiều cách khác nhau. Thường thì trong 

trạng thái động. Còn nhận diện cái “thằng tôi”, 

gặp gỡ lại chính mình, thì mình là đối tượng gặp 

gỡ. Cũng có nghĩa là quay về, hồi hướng nội 

tâm. Chúng ta không thể nào gặp gỡ được chính 

mình trong trạng thái bồn chồn, lo lắng; trong 

trạng thái căng thẳng của công việc, hoặc trong 

trạng thái quay cuồng của đam mê. Nhưng là 

trạng thái tịnh. Là tĩnh lặng và cô độc. 

Tĩnh lặng và cô độc trong không gian cô đọng 

vừa đủ là con đường, hình như tốt nhất để tìm 

gặp chính mình. Nhưng đôi lúc cũng gặp gỡ 

chính mình trong hoàn cảnh cá biệt nào đó mà 

đời đã đẩy ta đến tận cùng của khổ đau, như 
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trong dụ ngôn “Người Cha Nhân Từ.”: Người 

con đã sực tỉnh và muốn quay về trong trạng thái 

cùng cực của đói khổ, bởi thang giá trị và nhân 

cách của anh ta đã bị đẩy xuống đến hàng súc 

vật. Phải giành giựt thức ăn của đàn lợn, và lúc 

đó cũng là cơ hội anh nhìn lại mình rất chân thật. 

 Xem ra đi tìm và gặp gỡ “Thằng Tôi”,  nhận 

diện chính mình là đoạn đường dài và khó khăn 

nhất trong đời sống. Bởi lẽ, ta đã huân tập rất 

nhiều điều từ xã hội trong bao nhiêu năm qua. 

Những điều đó đã trở thành quán tính của mỗi 

một con người, và có thể trở thành đặc tính hồi 

nào không hay; đặc tính thay đổi màu sắc trong 

mọi môi trường như con tắc kè; ta cũng thế, hằng 

ngày gặp gỡ tha nhân trong nhiều bộ dạng khác 

nhau. Cho nên, trước khi gặp được chính mình là 

phải mất, phải cởi bỏ tất cả, và không cởi bỏ nào 

là không mất mát, không gây đau khổ, xót xa. 

Nhưng muốn tìm lại chân giá trị của đời sống 

mình, thì đó là con đường tất yếu để chúng ta đi 

qua. 

 Xin mượn đoạn thơ của Nguyễn Tất Nhiên “Em 

hãy đứng trước gương làm dáng. Tự khen mình 

đẹp quá đi em. Lỡ mai kia có cất bước theo 

chồng. Còn đôi chút luyến lưu thời con gái.”:  

Vâng, khi muốn biết hình thể mình đẹp xấu, ốm, 

tròn, luyến lưu ra sao(?), chúng ta thường phải 

soi gương, vì tấm gương phản ảnh ngoại hình rất 

trung thực của chính chúng ta.  Để từ đó chúng 

ta trang điểm, “ăn-diện” cho phù hợp. Nhưng… 

nội tâm, lấy gì soi rọi nội tâm, tâm hồn để biết 

chính mình khiếm khuyết điểm nào? 

 Là người Kitô hữu, Lời Chúa là tấm gương 

trong sáng và thánh thiện cao vời có thể soi rọi 

vào tận hang cùng ngõ hẻm của nội tâm ta; Chúa 

Giê-su Kitô “là đường, là sự thật và là sự sáng”, 

ta phải đi trên con đường ấy, sự thật ấy và dùng 

ánh sáng ấy soi rọi bản thân.  Để từ đó mỗi một 

ngày ta cởi bỏ bớt một ít những gì không thuộc 

về mình. Và biết điều gì cần thiết cho chúng ta. 

Như lời thánh Ambrose có nói: 

“Linh hồn là người sử dụng, thân xác là để sử 

dụng; vì thế cái này là chủ, cái kia là đầy tớ.”  

Trong thế giới hôm nay, con người chúng ta đôi 

lúc mất phương hướng, lạc lõng, hoang mang 

đến cùng cực; cho dầu chúng ta đang ở vị trí nào 

trong xã hội. Có những người giàu có và địa vị 

như: cô Marilyn Monroe, rất nhiều người ao ước 

được như cô, nhưng không biết lý do gì cô đã 

quyên sinh. Hoặc như ông chủ hãng phim 

Kodak. Tiền bạc ký thác đầy trong các ngân 

hàng; ông đã góp công rất lớn trong kỹ nghệ 

phim chụp ảnh; tiếng nói của ông có trọng lượng 

trong chính trường. Nhưng… trên đường về sau 

chuyến du lịch vòng quanh thế giới để tìm sự 

thoải mái và bình an cho tâm hồn. Không biết, 

ông có tìm được bình an không(?),hay thất vọng 

trong cuộc sống, cô đơn và lạc lõng mà ông đã 

gieo mình xuống biển tự tử. Còn rất nhiều, rất 

nhiều trường hợp như thế nữa trong cuộc sống 

hôm nay, và xem ra, câu nói của thánh nhân 

muôn đời vẫn đúng. 

Gặp gỡ chính mình để biết mình tường tận; biết 

mình tường tận để yêu mình tường tận; có yêu 

mình tường tận mới yêu được người khác. Một 

vị nào đó đã  nói:“Ai nói yêu người nhưng 

không yêu mình là kẻ nói dối”. Không hiểu biết 

chính mình, ta khó có thể hiểu, và gắn bó được 

với người.  

Và có lẽ lời thánh Isaak Syria đã nói lên cái lợi 

ích đích thật khi gặp gỡ chính mình: “Nếu điều 

gì đã hợp nhất sâu xa với tâm hồn anh em, thì 

anh em không nên coi nó như sở hữu của mình ở 

đời này mà thôi, mà hãy tin rằng nó sẽ theo anh 

em về đời sau. Nếu đó là điều tốt, anh em hãy 

nên vui mừng, và trong tâm trí, anh em hãy tạ ơn 

Thiên Chúa; còn nếu đó là điều xấu, anh em hãy 

Đặc San Xuân 2015 Trang 69



buồn sầu, than thở, và hãy cố gắng gỡ mình ra 

khỏi nó trong khi anh em còn trong thân xác.” 

 Cho dầu chúng ta có nhận diện được cái “thằng 

tôi”, gặp gỡ lại chính mình trong mức độ nào: Xa 

xa đứng nhìn, đến gần gần chạm mặt, hoặc 

quyện lấy thân thương và hiểu biết trọn vẹn cũng 

cho chúng ta cái nhìn thiết thực hơn trong cuộc 

đời; khiêm nhường đủ để đến với người chung 

quanh; thành thật đủ trong mọi trường hợp và 

môi trường; Lạc quan đủ trong ánh mắt để tặng 

cho bạn bè, tha nhân cái cảm nhận gần gũi, thân 

thiện đủ trong nụ cười để chia cho nhau niềm 

hạnh phúc, và đó là nền tảng thiết lập các mối 

tương quan vững bền, ổn định. Và nếu, chúng ta 

còn cảm thấy phân vân, e ngại để tìm gặp chính 

mình thì nên nghe câu này của thánh José 

Escriva để xác định: “ Bạn cứ ở mãi trong tình 

trạng phàm tục, hời hớt và chia trí… chỉ vì bạn 

là một kẻ nhát. Kẻ không dám đối diện với bản 

thân mình là gì, nếu không phải là kẻ nhát?” 

Lời của thánh José Escriva nhắn nhủ thật mạnh 

mẽ nhưng thật rất cần thiết cho chúng ta trong 

mọi thời đại.  

 

Chuyện Cười 

Áp Dụng Kinh Thánh 

Có ba thầy dòng trên đường truyền đạo, ghé vô một quán bên đường dùng bữa. Hôm ấy chỉ có thịt 

luộc, cá kho, và rau muống chấm mắm ớt. Một thầy muốn áp dụng Kinh Thánh vào cuộc sống, nên đề 

nghị: Hễ ai đọc được câu Kinh Thánh liên quan đến món nào thì được ăn món đó trước.  

 

Thầy thứ nhất thấy đĩa thịt luộc đọc liền: "Mọi sinh vật sẽ là thức ăn của các ngươi - Sáng Thế Ký". 

Ðọc xong, thầy kéo đĩa thịt về chỗ mình tỉnh bơ.  

 

Thầy thứ hai thấy cá kho ngon quá, vội vàng đọc: "Ngài cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá - Marcô 

đoạn 6". Rồi kéo tô cá kho về chỗ mình với vẻ đắc thắng.  

 

Thầy thứ ba chỉ còn đĩa rau muống luộc. Ðang nhăn nhó, thầy bỗng tươi hẳn lên. Một tay cầm chén 

mắm ớt, một tay bốc rau muống chấm nước mắm vảy lên hai thầy kia và đọc: "Lạy Chúa, xin dùng 

cành hương thảo rảy nước trên con, thì con được sạch."  

 

Hai thầy kia chạy tán loạn. Thế là thầy thứ ba ngồi xơi một mình. 

 

Mẹo Vặt 

Dùng Coca-Cola để làm sạch bồn cầu 

Chất acids trong Coca-Cola giúp xóa đi những vết bẩn trong bồn cầu. Bạn hãy đổ một lon nước ngọt 

vào bồn cầu và giữ như vậy trong một giờ, chất acids trong nước Coca sẽ tẩy đi những vết dơ. Sau đó, 

chà và xả nước, bạn sẽ thấy bồn cầu sáng loáng. 
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Kinh Lạy Cha 

                                                                                                                                                           Nguyễn Ánh Nguyệt, K39 

Các anh chị Cursillistas thân mến, 

Thiệt tình … em ráng 

tránh né các anh chị 

để khỏi viết bài cho 

Đặc san vì em viết 

văn dở lắm. Nhưng 

không né hoài được vì 

các anh chị nhắc nhở hoài nên thôi cũng đành 

viết.  Em cố gắng nặn óc ra, và với ơn Chúa Cha, 

em đã ghi lại được cảm nghiệm này trong đời 

sống của em. 

Thế này nhé, trong tất cả các kinh, em thích nhất 

là kinh Lạy Cha.  

Kinh Lạy Cha là kinh cao trọng nhất vì kinh này 

được chính Chúa Giêsu, con Đức Chúa Cha dạy 

cho nhân loại.  Còn ai dạy em tuyệt hảo hơn 

Chúa Giêsu!  Cho nên em cứ an nhiên đọc kinh 

này bất cứ lúc nào: lúc sợ hãi, khi tạ ơn, hay 

muốn cầu xin điều gì.  Em nghĩ Cha sẽ rất hài 

lòng vì mình biết nghe lời và làm theo những gì 

Ngài dạy mình. 

Khi đọc kinh Lạy Cha, em thấy như là mình 

được nói chuyện trực tiếp với Cha.  Còn gì hơn 

là được nói chuyện với một người Cha uy quyền 

mà không phải qua một trung gian nào cả.  Làm 

người con của Cha quyền năng chẳng phải oai 

lắm sao? 

Qua Chúa Giêsu, Cha đã dạy cho nhân loại biết 

cầu xin gì với Ngài.  Kinh Lạy Cha bao gồm đầy 

đủ các nhu cầu tinh thần và vật chất trong cuộc 

sống.  Để đền đáp ơn Cha, em tâm nguyện làm 

cho danh Ngài cả sáng.  Để làm người con ngoan 

của Cha, em phải vâng phục Ngài.  Cha dạy em 

cầu xin cho bản thân em được đầy đủ lương thực 

hằng ngày, và xin cho được sức mạnh tinh thần 

tránh xa cám dỗ trần tục.  Với tha nhân, Cha dạy 

em cần tha thứ để sống hoà bình với mọi người 

chung quanh. 

 Đời sống em cũng trải qua nhiều thử thách, 

nhưng em luôn cảm thấy bình an.  Em tin rằng 

Cha đã an bài đời sống em.  Em chỉ cần đặt em 

trong vòng tay yêu thương và che chở của Cha là 

mọi việc an toàn.  Em tin Cha sẽ tiếp tục hướng 

dẫn, nâng đỡ, và ủi an em trên bước đường 

dương thế. 

“Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em” là 

phương châm sống ngày thứ tư của một 

Cursillista. Em sẽ nắm chặt tay Cha bằng tay 

trái, còn tay phải em sẽ vươn ra và sẽ nắm lấy 

tay ai mà em đụng tới.  Em hy vọng em đụng 

chạm được những bàn tay bé nhỏ đơn sơ của các 

em thiếu nhi, và dạy các em về Chúa Cha nhân 

từ qua kinh Lạy Cha.  

Em thán phục các ông bà anh chị em đọc thuộc 

làu làu các kinh khác vì em không thuộc nhiều 

kinh.  Nhưng đối với em, kinh LẠY CHA LÀ 

SỐ MỘT. 
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Cha 

Maria Đặng Hoàng Diễm, K564 

 

Tôi lớn lên trong 

một gia đình nghèo 

có tới 5 anh chị em, 

cuộc sống rất vất vả 

và khó khăn. Mỗi 

năm bắt đầu mùa 

học mới là 3 chị em 

gái lại lo không biết 

đứa nào sẽ bị nghỉ 

học vì cha mẹ sẽ 

không đủ tiền trang trải cho 5 đứa. Cuộc sống rất 

chật vật nhưng gia đình tôi rất nề nếp, không 

phải anh chị em tôi quá giỏi hay quá ngoan 

nhưng vì tôi có một người cha rất khó tính và 

cầu toàn. Cái gì cũng phải làm theo ý của ông 

(một người mà lúc nào cũng khăng khăng muốn 

người khác làm mọi thứ theo nguyên tắc của 

mình). 

Tôi vẫn còn nhớ như in, mỗi buổi sáng thức dậy 

là cứ phải mở to miệng ra để ông đổ vào miệng 

một ngụm muối, rồi phải ngậm trong vòng 5 

phút. Mặn lắm và ghét vô cùng nhưng tôi phải 

làm mỗi sáng, vì cha nói làm như vậy thì sẽ 

không bị hư răng. Tôi không phải vì muốn giữ 

răng không bị hư nhưng chỉ vì sợ cha mà làm. 

Rồi ở tuổi lên 8 lên 10 tôi thường thắc mắc là tại 

sao nhà nội thì rất giàu mà nhà mình lại nghèo 

thế? Ông bà nội không thương cha vì cha khó 

tính, khó gần chăng? Nhưng lớn hơn một tí thì 

tôi mới nhận ra rằng: cha vì tình yêu với một cô 

gái nghèo mà đã cãi lời ông bà nội. Không chịu 

lấy một người con gái môn đăng hộ đối, có đạo 

mà khăng khăng đòi cưới cho bằng được một cô 

vợ nghèo, ngoại đạo. 

Đối với ông bà nội cha tôi là một đứa con cứng 

đầu không nghe lời cha mẹ. Ừ, cha tôi cứng đầu. 

Thỉnh thoảng thì tôi lại nghe mẹ khóc vì cha đi 

mượn tiền dùm mấy người bạn của cha, rồi mẹ 

bị người ta đòi nợ. Anh chị em của cha cũng 

chẳng thích cha vì tính thẳng thắn của cha. Mấy 

anh chị em tôi thì rất sợ cha vì cha khó tính, chỉ 

cần một ánh mắt của ông đã đủ làm cho tôi nín 

thở. Mẹ thường bị cha la rầy vô cớ vì những lỗi 

lầm của anh chị em tôi. Trong con mắt của nhiều 

người cha tôi khó khăn, ăn nói cộc lốc, lo chuyện 

thiên hạ... Nhưng rồi một ngày tôi cũng đủ trí 

khôn để nhận ra rằng đâu là con người thật thẳm 

sâu trong tâm hồn của cha tôi. Vì sao ông lại cãi 

lời ông bà nội, lấy một người con gái nghèo 

ngoại đạo như mẹ tôi. Thời gian đã trả lời cho cả 

gia đình bên nội là cha tôi đã làm đúng, chọn 

một người phụ nữ hiền lành và sống hết mình vì 

chồng vì con. Điều đó dạy cho tôi bài học: tình 

yêu. Cha tôi đã làm theo tiếng gọi tình yêu, chấp 

nhận sự xỉ vả của gia đình vì tình yêu. Tôi cũng 

nhận ra rằng những lần cha mượn nợ dùm bạn bè 

vì cha thấy họ đang trong hoàn cảnh quá khó 

khăn, nếu cha không giúp thì ai sẽ giúp họ. Điều 

đó cho tôi hiểu hơn cha là một người giàu tình 

cảm. 

Anh chị em của cha không thích tính quá thẳng 

thắn của cha nhưng tôi thì thầm cảm ơn cha vì 

cha là người luôn nói thật. Càng lớn lên thì tôi 

càng thấy thương cha vì những nguyên tắc cứng 

ngắt và khó khăn của cha đã rèn luyện cho tôi 

một lối sống có nề nếp. Những lần la rầy của ông 

giúp tôi nhìn lại mình để sống tốt hơn. Và bên 

trong của một con người khó tính và nhiều 

nguyên tắc đó là một tình yêu dạt dào luôn muốn 

tôi có một cuộc sống và tương lai tốt nhất.  

Khi ở cái tuổi 18 với bao hoài bão tốt đẹp về 

tương lai, tôi thi đỗ vào một trường đại học ở Sài 

Gòn. Mẹ rất buồn vì tiền đâu cho tôi đi học 4 
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năm ở một thành phố đắt đỏ như Sài Gòn. 

Nhưng cha rất mừng và háo hức vì ông hiểu tôi, 

cha đã nói: “Con cứ đi học, cha sẽ lo nổi, nếu 

không lo nổi cha sẽ bán nhà cho con đi học”. Tôi  

rất vui nhưng nước mắt thì lưng tròng vì cảm 

nhận được tình yêu mà cha dành cho tôi. Cha là 

người đã chắp cánh cho những ước mơ của tôi 

bay lên. Chưa bao giờ cha nói cha yêu tôi nhưng 

tôi thì cảm nhận rất rõ ràng tình yêu dạt dào đó. 

Tôi lại cảm ơn ông là đã không dựa dẫm vào 

kinh tế của ông bà nội mà để tôi được sống khó 

khăn. Sự khó khăn của cuộc sống khi bé rèn 

luyện cho tôi ý chí tự đứng trên đôi chân của 

mình và vươn lên trong cuộc sống. Sự thiếu thốn 

khi bé còn giúp anh chị em tôi gần gũi, thương 

mến và đùm bọc nhau hơn.Từ đó, dạy tôi biết 

quý trọng những gì mình có được ngày hôm nay.   

Đó là tình yêu và bài học từ một người cha đời 

đã tặng cho tôi. 

Và những ngày tĩnh tâm ở Colfax vừa rồi đã 

giúp tôi liên tưởng hình ảnh của cha tôi với Cha 

trên trời. Người cha đời đã hy sinh cả đời cực 

khổ nuôi lớn và dạy tôi những bài học làm người 

trong cuộc sống. Vậy thì Chúa còn yêu tôi vô 

vàn hơn thế nữa; Ngài đã hy sinh con một của 

Ngài để chết vì tội lỗi của tôi. Có đôi lúc tôi 

trách Ngài không cho tôi cái này, sao lại để tôi 

thế kia. Nhưng giờ tôi cảm thấy đó là Hồng Ân, 

cảm ơn Ngài đã không ban cho tôi những thứ mà 

tôi muốn. Vì là một người cha nhân từ và giàu 

tình cảm, Ngài biết tôi cần gì và cái gì sẽ tốt cho 

cuộc sống của tôi hơn. Cảm ơn Ngài đã không để 

cho tôi có những thứ tôi muốn một cách dễ dàng, 

để tôi vững chãi và cố gắng hơn trong cuộc sống. 

Có những lúc trong đường đời vấp ngã, tôi cũng 

không thấy Ngài đâu và giờ tôi hiểu khi ấy Ngài 

đang buông tay tôi ra để tôi trải nghiệm và vững 

bước hơn. Mỗi lần tôi lầm lỗi và trách móc Ngài, 

Ngài vẫn im lặng và nhẫn nại chờ đợi tôi. Người 

Cha nhân từ luôn mở rộng vòng tay, sẵn sàng tha 

thứ và yêu tôi vô bờ bến.  

Cám ơn Cha trên trời đã ban cho con một người 

cha trần thế giàu tình thương, cứng rắn và hết 

lòng yêu con, để con hiểu rõ hơn tình yêu bao la 

mà Ngài dành cho con.  

 

  

Chuyện Cười 

Hàng Xóm Tốt 

Hai ông hàng xóm trò chuyện với nhau, một ông nói: "Tôi rất tiếc là mấy con gà nhà tôi đã mổ sạch số 

hạt hoa vừa gieo trong vườn nhà bác". 

Ông kia điềm tĩnh trả lời: "Chuyện vặt thôi mà. Nhân tiện bác cũng thứ lỗi cho, con chó nhà tôi cũng đã 

cắn chết mấy con gà ấy rồi." 

- Không sao, bà nhà tôi đã lỡ cán chết con chó nhà bác bằng ôtô rồi. 

- Tôi biết rồi, vì thế lúc tôi cưa cây tôi đã cưa thủng lốp xe của bà nhà. 

- Vậy à! Nhân tiện tôi xin hỏi: nhà bác đã mua bảo hiểm hỏa hoạn chưa ạ! 
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Tôi Là Một Cursillista 

Phaolô Giuse Nguyễn                                                                                  

Hơn hai năm 

trước đây, hai 

từ Cursillo và 

Cursillista 

thật là xa lạ 

đối với tôi. 

Có lẽ tôi chưa 

được ơn mạc khải hoặc bị mây mù bao phủ mà 

suốt gần 14 năm sinh hoạt trong ngôi Thánh 

Đường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, tôi chưa 

hề nghe hoặc thấy hai từ này bao giờ! Kể từ sau 

tháng 8 năm 2012, hai từ Cursillo và Cursillista 

đã dần dần thẩm thấu vào tâm tư tôi, nay hai từ 

Cursillo và Cursillista không những thân quen 

mà còn dẫn đưa cuộc đời tôi được rẽ sang một 

bước ngoặc mới…đầy hy vọng. 

Cuối năm học 2011 Tại Trung Tâm Giáo Lý và 

Việt Ngữ Thánh Giuse, tôi đã từ chối lời mời 

tham dự tĩnh tâm K40 SJ, dù thầy Sáu Nguyễn 

Nam Tiến ân cần hỏi thăm nhắc nhở ….Tôi vẫn 

ơ hờ không lưu tâm. Mãi đến mùa hè năm 2012, 

thầy Tiến lại kiên nhẫn tự điền đơn cho tôi đi dự 

K42 SJ, dù thầy biết tôi chưa sẵn sàng. 

Quả thật, tôi không những chưa sẵn sàng mà 

cũng chả muốn đi. Vài ngày trước khi lên đường, 

tâm hồn tôi bị bất an với nhiều trắc trở, nhưng 

đến phút cuối, nhờ Ơn Trợ Giúp, tôi đã đến được 

Camp St. Francis ở San Jose. Sau khi được giao 

hòa cùng Chúa, tôi đã dần trút bỏ mọi vương vấn 

bụi trần, để tận hưởng 72 giờ “thiên đàng nơi 

trần thế .”  

Tham dự viên cùng khóa 42 với tôi, có lứa tuổi 

từ đôi mươi lên đến bảy mươi; những người 

chưa hề gặp mặt, mà lạ lùng thay! Chỉ sau một 

thời gian ngắn, lại trở nên thân quen và nhìn 

nhau như có chung hình dáng của Chúa Giêsu… 

Tôi luôn hoài niệm những giây phút tâm tình với 

Thầy Chí Thánh.… Tôi cảm nhận được tình yêu 

của Thầy qua lòng bác ái của quý anh phục vụ… 

Tôi học hỏi được rất nhiều qua 15 bài Rollo… 

Nhận sứ vụ lệnh ra về mà lòng tôi còn luyến tiếc 

môi trường an bình và thân thương của khóa tu 

học Cursillo ba ngày. Càng hoài niệm môi 

trường này, càng suy gẫm mầu nhiệm tình yêu 

của Chúa, tôi nhận ra nhân sinh quan quãng đời 

còn lại của mình là sống như một Cursillista. 

Cursillistas là những Kitô hữu, hoàn tất khóa tu 

học của phong trào Cursillo do ông Eduardo 

Bonnin sáng lập. Cursillistas được kêu mời sống 

vì Thầy, với Thầy và trong Thầy. Nhờ có Thầy 

Chí Thánh dẫn đường, nên Cursillistas luôn được 

nhắc nhở phục vụ trong niềm vui của Đức Mến. 

Niềm vui cầu nguyện hy sinh của mẹ Têresa 

Calcuta, sống giữa những người nghèo khó và 

bệnh tật. Niềm vui an bình và hy vọng của Đức 

cố Hồng Y Phanxicô Xaviê trong lao tù cộng 

sản… 

Muốn trở nên một Cursillista, muốn thể hiện đời 

sống chứng nhân, muốn sống Nhiệm Thể Chúa 

Kitô, đem tin mừng của Chúa đến với mọi 

người; trước tiên tôi cần nhìn kỹ lại chính mình, 

thành khẩn xét mình, nhận ra được yếu đuối của  

mình; tôi mới cảm nhận được tình yêu cao vời 

của Chúa:  

Tình yêu Chúa Nhập thể giáng trần để cứu độ 

chúng sinh. Tình yêu  Chúa chịu khổ nhục, chịu 

đóng đinh trên Thánh Gía vì tội lỗi nhân loại. 

Tình yêu Chúa trong bí tích Thánh Thể để nuôi 

sống đoàn chiên Chúa. Càng suy gẫm về Tình 

Yêu cao vời của Chúa Kitô, tâm hồn tôi càng 

gần gũi kết hợp cùng Chúa, ơn bình an của Chúa 

sẽ dễ dàng ngự trị trong tôi. Từ đó tôi mới tìm 
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được lý tưởng giá trị cùng đích của cuộc đời như 

lời Thánh Quan Thầy Phaolô: “Tôi sống, nhưng 

không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong 

tôi”(Gl 2 :20). Một hướng sống nên Thánh, một 

tư tưởng giúp tôi hoán cải, giúp tôi thanh luyện 

tẩy xóa sân hận, san bằng núi đồi kiêu ngạo, lấp 

đầy hố sâu dục vọng, vuợt thắng những yếu đuối 

bản thân… Nhờ đó, tôi mới hy vọng đón nhận 

được ơn bình an đích thực. 

Muốn được hưởng ơn bình an của Chúa, tôi cần 

chăm sóc đời sống sùng đạo, học đạo và hành 

đạo của một Kitô hữu, theo Tông huấn của Giáo 

Hội là phải siêng năng tham dự Thánh lễ, chầu 

ngắm Thánh Thể, suy gẫm 14 chặng đường 

Thánh Giá, đọc kinh, lần hạt Mân Côi… Càng 

thực hành quen thuộc nếp sống sùng đạo, càng 

dễ giúp tôi kết thân với Thầy Chí Thánh; tôi dễ 

phát hiện ra lúc tôi gần Chúa cũng như lúc tôi xa 

Chúa, lúc tôi bị vấp ngã do cố tật, do chủ quan, 

do nóng giận của mình … Những lúc này tôi rất 

cần có Chúa. Tôi muốn thinh lặng để lắng nghe 

tiếng Chúa dạy bảo, tôi muốn được giao hòa 

cùng Chúa; tôi mong muốn được ơn tha thứ. Đọc 

và suy gẫm Phúc Âm, hình ảnh người con hoang 

đàng hoán cải, được người cha đón chờ ôm vào 

lòng; giúp tôi mạnh dạn chạy đến cùng Chúa để 

được Chúa xót thương… Lắng nghe Thánh ca, 

Thánh nhạc, cũng giúp tôi thanh thỏa tâm hồn… 

Làm những việc tông đồ, bác ái nho nhỏ cũng 

đem lại cho tôi một niềm an vui có Chúa. 

Tôi rất trân quý lời giáo huấn Đức mến của 

Thánh Phaolô (CR13: 4-7) “Đức mến thì nhẫn 

nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh 

vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, 

không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi 

hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng 

vui khi thấy điều chân thật.  Đức mến tha thứ tất 

cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất 

cả. ” 

Muốn rèn luyện được Đức mến, tôi cần tựa 

nương vào ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần. 

Tin cậy và phó thác là hai nhân đức cần thiết 

giúp tôi đối diện với nghịch cảnh. Những tai ách 

thử thách, những gánh nặng đau thương… mà 

suốt cuộc lữ hành trần thế tôi đã và đang gặp 

phải… có lúc tưởng chừng gần như ngộp thở! 

Nhưng cũng chính vào giây phút đó, tai tôi lại 

được nghe lời an ủi ngọt ngào của Chúa: Vì “ 

ách ta êm ái và gánh ta nhẹ nhàng”(Mt 11 :30). 

Tạ ơn Chúa, nhờ cậy trông vào Lời Chúa, giúp 

tôi tập sống chấp nhận ngịch cảnh, biến nghịch 

cảnh trở nên niềm vui… Và lạ lùng thay! Càng 

suy gẫm mầu nhiệm Thánh Giá, tôi càng cảm 

nghiệm, nghịch cảnh cũng là dịp giúp tôi thêm 

ơn thánh hóa, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả, 

tha thứ tất cả, hy vọng tất cả, hầu thực hiện 

"Hồng Ân Đức Mến." Mỗi khi thực hiện được 

một phần nho nhỏ của Đức mến, tôi bắt gặp đôi 

mắt Thầy Chí Thánh đang chăm chú nhìn tôi và 

Thầy  ban thưởng cho tôi  một niềm an vui, như 

thực hiện thánh hóa môi trường … như được kết 

chặt tình bạn, kể cả bạn cũ và có thêm bạn 

mới… để rồi đưa bạn về với Chúa với tâm 

nguyện làm sao danh Chúa được cả sáng… 

Ôi! Chúa Giêsu! Chúa thật tuyệt vời! Chúa tuyển 

chọn những Thánh nhân rao truyền tình yêu của 

Chúa. Chúa đã chọn các Thánh Tử Đạo Việt 

Nam để làm chứng cho Chúa và nay Chúa cũng 

chọn chúng con đi làm vườn nho cho Chúa.  

Vâng! Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa đã biến đổi 

con thành một Cursillista, kể từ nay con xin 

được làm khí cụ của Chúa. Xin Chúa Thánh 

Thần dạy cho con biết việc con phải làm, xin soi 

sáng cho con biết chọn ưu tiên làm theo ý Chúa, 

chứ không phải theo ý của con. Xin Thầy Chí 

Thánh ban ơn quan phòng sủng ái cho anh chị 

em Cursillistas trên toàn thế giới, đặc biệt cho tất 

cả anh chị em trong phong trào Cursillo 

Sacramento. Chính nhờ tình bạn của quý anh chị 
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Cursillistas Sacramento, đã tạo phương tiện giúp 

con hâm nóng và duy trì niềm vui có Chúa trong 

con. Cầu xin Chúa Thánh Thần qua lời bầu cử 

của Mẹ Maria, tiếp tục đồng hành với thầy Linh 

Hướng, với Ban Điều Hành, với Trường Lãnh 

Đạo phong trào Cursillo Sacramento. Nguyện 

xin Thầy Chí Thánh chăm sóc cho mọi dự định 

sinh hoạt của phong trào trong năm mới 2015, 

đặc biệt nhất là chương trình mở khóa ba ngày ở 

Colfax nhằm mục đích vì Thầy, với Thầy và 

trong Thầy, hầu làm vinh danh Thầy./.         

                           

 

Mẹo Vặt 

Dưới đây là những cách tốt nhất để bạn tận dụng vỏ chanh vào việc vệ sinh và chăm sóc nhà cửa. 

Chanh luôn là nguyên liệu tuyệt vời trong nấu nướng, ví dụ như thêm một vài giọt nước cốt chanh tươi 

giúp nấu các loại đậu mềm nhanh hơn… Không dừng ở đó, vỏ chanh thừa cũng có vô số công dụng 

hữu ích đối với sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là vệ sinh nhà cửa. 

Do đó, nếu có vỏ chanh thừa, bạn đừng vội vứt chúng vào sọt rác, hãy thử áp dụng một trong những 

mẹo thông minh sau đây 

1. Thay vì pha loãng giấm ăn với nước để tạo ra dung dịch tẩy rửa đa năng, thử ngâm vỏ chanh với 

giấm ăn. Công thức này mang lại kết quả làm sạch tốt hơn và lưu lại mùi thơm dễ chịu. 

2. Nước chanh, vỏ chanh, đường cát và dầu ô liu trộn lẫn với nhau tạo thành hỗn hợp tẩy da chết thân 

thiện cho bàn tay khô vì phải rửa bát nhiều, thường xuyên tiếp xúc với hóa chất có trong nước rửa bát. 

3. Chà xát vỏ chanh lên bề mặt thớt gỗ để tiêu diệt vi khuẩn và mùi hôi. Nếu thớt gỗ ám mùi quá lâu 

ngày, thêm muối hạt và nước cốt chanh để tăng cường hiệu quả làm sạch. 

4. Thả một ít vỏ chanh vào giỏ đựng rác bên dưới bồn rửa bát, xả nước chảy liên tục trong một vài 

phút. Cách này giúp loại bỏ mùi hôi thối bốc lên từ đường ống thoát nước trong nhà bếp ngay lập tức. 

Không những thế, phòng bếp của bạn còn phảng phất hương chanh thơm mát. 

5. Đun sôi vỏ chanh, vài nhánh cây thảo mộc và tinh dầu yêu thích trong một nồi nước nhỏ để khử mùi 

nhà cửa mà không phải dùng đến các sản phẩm xịt phòng đầy hóa chất khó chịu. 

6. Để làm sạch ấm trà bị ố vàng lâu ngày, đổ đầy nước vào trong ấm, thêm một vài miếng vỏ chanh và 

đun sôi. Tắt lửa và để yên trong 1 giờ rồi rửa sạch.  

7. Nếu lò vi sóng bị dính thức ăn, bạn dễ dàng làm sạch bằng cách: Đặt vào trong lò một bát nước có 

vài miếng vỏ chanh, bật lò quay trong 5 phút để nước sôi và hơi nước ngưng tụ đều khắp mọi nơi. Lấy 

bát nước nóng ra và dùng khăn lau sạch các vết bẩn. 
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Cảm Nghiệm Khoá Ba Ngày 

Jos. Nguyễn Thanh Sơn, K44 

Một buổi 

chiều với 

những ánh 

nắng vàng 

rực rỡ của 

thành phố 

Sacramento

, tôi đã được nghe tiếng gọi của thầy, cùng với 

một số các anh khác để cùng nhau lên đường 

theo lời gọi của Thầy Chí Thánh. 

Một nỗi niềm hân hoan, vui mừng trong tâm hồn 

tôi.  Sau khi đươc cha Phó chúc bình an cho bốn 

anh em chúng tôi, và cũng được sự cầu nguyện 

của toàn thể các anh chị em trong Phong Trào, 

chúng tôi bắt đầu lên đường đến trại St. Francis. 

Cuối cùng tôi đã đến được sau bao nhiêu lần bị 

ngăn trở.  Thật cảm động trước những sự nhiệt 

tình giúp đỡ của các anh trợ tá; ngay từ ngày đầu 

tiên mới đến tôi đã gặp gỡ được Đức Kitô rồi.  

Văng vẳng những câu kinh liên lỉ như những lời 

thỏ thẻ nhỏ nhẹ nói chuyện với người Cha yêu 

dấu, đã từ lâu tôi hằng mong đợi.  Đang hưởng 

những giây phút lãng mạn đó, bỗng nghe những 

tiếng nồi niêu xoong chảo đã nổi lên để chuẩn bị 

từng bữa thật ngon, thật đậm đà chứa đựng một  

tình yêu tuyệt vời. 

Tôi chợt nghĩ đây có phải chăng là những 

khoảnh khắc thiên đàng trần gian mà Chúa đã 

đánh động chúng tôi không?  Thật tuyệt vời 

những hình ảnh đó, những khoảnh khắc không 

bao giờ quên được trong cuộc đời. 

Ngày qua ngày, thời gian lúc này sao đi nhanh 

quá, chúng tôi đã được học hỏi thật nhiều và chia 

sẻ với nhau cũng nhiều, thật là một cảm nghiệm 

đặc biệt so với những khóa tĩnh huấn và tĩnh tâm 

khác mà tôi đã từng đựơc tham dự. Ở nơi đây tôi 

cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, và 

đồng thời cũng cảm nhận được tình yêu thương 

nhau giữa các anh em trong tình yêu thương của 

Thiên Chúa. 

Một trong những kỉ niệm khó quên, đó là đêm 

đầu tiên ở trại, sau giờ kinh tối, tôi đã nhận được 

nhiều lời cầu nguyện của các anh chị em 

Cursillistas từ khắp nơi; thật cảm động với 

những sự quan tâm đặc biệt của các anh chị 

trong Phong Trào. Và một bất ngờ khác là tôi 

được gặp cha  Nguyễn Trọng Tước, và đã được 

cha chia sẻ thật nhiều trong giờ xưng tội cũng 

như trong ba ngày tĩnh huấn. Thật hay và hạnh 

phúc, vì chính bản thân tôi đã được giải đáp 

những khúc mắc và những mâu thuẫn trong cuộc 

sống, cũng như trong công việc tông đồ. 

Thật là những cảm nghiệm tuyệt vời trong những 

ngày học hỏi và chia sẻ, và cũng là những ngày 

tôi được nghỉ ngơi trong Chúa, sau những ngày 

tháng mệt mỏi và thăng trầm trong cuộc sống. 

Những vật lộn với cuộc đời, những tháng cô đơn 

trong cuộc sống, những say mê trong công việc, 

có những lúc tôi đã từng quên Chúa.  Với những 

thành công đó, cứ tưởng rằng mình có tài lắm, 

nên mọi sư dẫn đến sự tự mãn, nhưng tôi đã lầm.  

Những thành công, những tài hoa, sau những 

may mắn đó là do Thiên Chúa ban cho tôi.  Sau 

những biến cố trong cuộc đời tôi cảm nhận được 

rằng: Con cần Chúa!  Tôi cảm ơn Chúa thật 

nhiều vì Chúa vẫn yêu tôi.  Chúa yêu tôi không 

tính toán, không mặc cả, không chấp nhất ngay 

cả khi tôi lầm lỗi. 

Lạy Chúa, xin cho con biết mến yêu và phụng sự 

Chúa.  Xin Chúa hãy dùng con như khí cụ bình 

an của Chúa, để từ nay con sẽ mang tin mừng 

của Chúa đến cho mọi người, để con được làm 
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sáng danh Chúa, để đáp lại được lòng yêu 

thương của Chúa đã dành cho con.  Và xin cho 

con biết làm thế nào sống Ngày Thứ Ttư cho 

tron vẹn. 

"Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em."  

 

                                  

 

Mẹo Vặt 

7 loại mặt nạ phục hồi làn da tự nhiên 

Chỉ với những thứ luôn có sẵn trong nhà, bạn 

hoàn toàn có thể tự chế cho mình vài loại mặt nạ 

giúp làn da trở nên tươi sáng, khỏe mạnh hơn. 

Mặt nạ cam 

Nước cam tươi rất tốt cho sức khỏe, làm mới và 

khiến làn da chúng ta đẹp hơn, nhưng bạn có biết 

phần bã của cam sau khi vắt mà bạn thường vứt 

đi lại có tác dụng khiến da mặt bạn sáng lên 

trông thấy? Hãy dùng phần bã đấy, trộn với mật 

ong, yến mạch, sữa chua hoặc cả 3 thứ bên trên 

và bạn sẽ thấy ngay kết quả tuyệt vời nó mang 

lại. 

Mặt nạ dưa chuột 

Xay nhuyễn 1 quả dưa chuột và trộn với một 

chút sữa chua, vậy là bạn đã có loại mặt nạ tự 

làm tuyệt nhất rồi. Dựa vào số dưa chuột bạn xay 

mà bạn lựa tay đổ sữa chua vào, đừng quá nhiều 

nếu không nó sẽ trở nên loãng. Loại mặt nạ này 

bạn có thể sử dụng cả năm liền, sữa chua lại rất 

tuyệt để tránh cho làn da bạn dưới tác động của 

ánh nắng mặt trời. 

Mặt nạ bạc hà 

Không chỉ giúp làm mới làn da mà mặt nạ bạc hà 

cùng giúp bạn đánh tan mụn đầu đen, đầu trắng. 

Bạn cần 1/2 ly dưa chuột “nguyên chất”, vậy nên 

hãy chọn ép những quả dưa chuột thật to nhé. Đổ 

vào chảo, làm nóng cùng một ít nước và rồi đổ lá 

bạc hà giã nhỏ vào, đun thêm một chút để các 

nguyên liệu hòa tan vào nhau rồi để nguội, đắp 

lên mặt, chờ 15 phút, rửa sạch và vậy là bạn đã 

có một làn da hoàn hảo rồi đấy. 

Mặt nạ hoa quả 

Cả bạn và da mặt bạn sẽ đều mê loại mặt nạ này 

bởi không chỉ làn da được chăm sóc, bạn sẽ có 

thể thỏa thích ăn những gì trên mặt sau khi đắp 

xong. Đầu tiên, hãy chuẩn bị 3 miếng đu đủ, 2 

miếng xoài, 1 miếng dứa và thêm vào một thìa 

mật ong làm ấm. Đắp hết lên mặc và để khoảng 

từ 15 đến 20 phút rồi bỏ ra, rửa sạch bằng nước 

ấm. 

Mặt nạ dâu tây 

Lấy 5 quả dâu tây lớn, nghiền bằng nĩa rồi trộn 

với một hoặc hai thìa mật ong. Đắp lên mặt và 

chờ khoảng 15-30 phút, sau đó, bạn có thể mát 

xa mặt mình theo hình vòng tròn. Loại mặt nạ 

này có tác dụng tẩy tế bào chết, làm dịu, làm 

mềm khiến gương mặt bạn sáng rạng ngời ngay 

lập tức. 

Mặt nạ dầu ô liu 

Trộn 2 lòng đỏ trứng và 1/4 chén dầu olive, bôi 

đều lên tóc rồi chùm một chiếc túi nilon lên, để 

khoảng một giờ. Mái tóc bạn sẽ được khôi phục 

lại độ mềm mượt, bóng bẩy tự nhiên. 

Mặt nạ trà thảo mộc 

Một kiểu mặt nạ cực kỳ đơn giản cho bất cứ cô 

nàng mê uống trà nào. Đầu tiên, bạn chỉ cần pha 

một bình trà, để nguội rồi nhúng vải bông vào 

cốc trà, đặt lên mặt. Bạn có thể sử dụng trà cúc 

để tái tạo làn da, trà oải hương nhẹ nhàng để làm 

sạch sâu các lỗ chân lông. Rất đáng để thử phải 

không nào? 
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Hành Trình Ngày Thứ Tư 
Maria Trần Ngọc Bích, K41 

 

Ai trong chúng ta có thể quên được Khóa Ba 

Ngày Cuối Tuần với bao nhiêu kỷ niệm khó 

quên. Tôi đã được Thầy 

chọn đến với Khóa 3 

Ngày mùa Hè, năm 

2011. Với ơn trợ giúp 

đặc biệt của Chúa 

Thánh Thần, khóa học 

đã đánh động tâm hồn 

tôi rất nhiều. Tôi đã cảm 

nhận được Tình Yêu 

Thiên Chúa dịu ngọt 

biết bao và khi xuống 

núi với tâm hồn tràn ngập lửa tình yêu của Thầy 

Chí Thánh. Là một tân Cursillista, tôi chưa biết 

được mình phải làm gì để đáp lại tình yêu ấy và 

làm thế nào để được ở lại trong tình yêu của 

Thầy. Nhờ qua khóa học đã giúp tôi tin tưởng tất 

cả mọi việc xảy ra trong cuộc đời của tôi đều là 

Thánh ý của Thiên Chúa.   

Tôi còn nhớ, những ngày mới đi sinh hoạt Phong 

Trào còn rất bỡ ngỡ, anh Bùi Lưỡng trưởng 

ngành Phong Trào Sacramento (nay là cựu) mời 

tôi vào họp ban điều hành, giao cho tôi một cuốn 

vở và một cây bút, nhờ tôi giúp anh làm biên bản 

cho buổi họp hôm. Và “kể từ đó” tôi nhận nhiệm 

vụ làm thư ký cho Phong Trào Cursillo 

Sacramento.  Tôi cảm tạ Thầy Chí Thánh vì 

Thầy đã cho tôi cơ hội được phục vụ và sinh 

hoạt chung với quý anh chị trong Ban Điều 

Hành. Tôi tin tưởng đó là hồng ân Chúa ban và 

cũng là bước đầu Thầy dắt tôi đi vào cuộc hành 

trình Ngày Thứ Tư. Nhiều quý anh chị chia sẻ là 

sau 3 ngày ngắn ngủi của khoá học: “Ngày Thứ 

Tư sẽ là ngày đầy thử thách kéo dài suốt cuộc 

đời còn lại của người Cursillista.”  Tôi nghe thấy 

cũng lo lắng nhưng tôi bắt đầu cầu nguyện và 

suy ngẫm về câu Kinh Thánh tôi nhận được 

trong khóa học: “Không phải các con đã chọn 

Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 

15,16). Tôi tin rằng Thầy đã chọn tôi và đưa tôi 

đến Khóa Học 3 Ngày thì Thầy sẽ giúp tôi trải 

qua những thử thách trong ngày thứ tư. Tôi biết 

tôi cần cầu nguyện nhiều hơn, cần biết lắng nghe 

lời Thầy qua Phúc Âm, biết tin tưởng và phó 

thác nơi Ngài.  

Thực tế thì ngày thứ  tư này thật sự đầy khó khăn 

vì tôi phải đương đầu với nhiều cám dỗ, mà con 

người thì yếu đuối và tội lỗi vẫn đang hiện diện 

trong tôi. Nhưng qua một thời gian họp Nhóm và 

Ultreya thường xuyên, tôi nhìn thấy được kết 

quả ngày Thứ tư của tôi. Hội nhóm và Ultreya là 

dịp mà người Cursillistas gần gũi nhau để trao 

đổi kinh nghiệm sống ngày thứ tư theo linh đạo 

PT Cursillo: “một tay nắm Chúa một tay nắm 

anh em”, sống lời Chúa dạy “Các con hãy 

thương yêu nhau như Thầy yêu các con”(Ga 

15:12). Tôi được nhận vào nhóm thân hữu 

Monica ngay sau khóa học. Những buổi họp 

nhóm đã giúp tôi trưởng thành trong đời sống 

đức tin, thể hiện được tình yêu mật thiết với các 

anh chị trong nhóm. Tinh thần cầu nguyện trong 

nhóm giúp tôi biết cầu nguyện tự phát mà trước 

đây tôi ít khi thực hiện. Các anh chị em chia sẻ 

đời sống thiêng liêng, cùng nâng đỡ nhau vượt 

qua những khó khăn trong cuộc sống, và tinh 

thần phục vụ phong trào cũng được gia tăng. 

Những buổi họp Ultreya giúp tôi sống với tình 

yêu Chúa trong một cộng đồng lớn có tất cả anh 

chị em cursillistas. Qua đó giúp tôi biết sống hòa 

đồng, khiêm nhường, từ bỏ cái “tôi” để phục vụ 

anh chị em. Những chia sẻ của các anh chị cũng 

là những khích lệ giúp tôi sống thực hiện cái 

kiềng ba chân: Học đạo, Sùng đạo, và Hành đạo. 

Càng sinh hoạt nhiều với các anh chị tôi càng 

cảm thấy gần Chúa hơn.  Chúa phán:  “Ở đâu có 

hai, ba người họp lại vì danh Thầy, thì có Thầy ở 

đấy, giữa họ” (Mt 18, 20). Đời sống hòa đồng 

với các anh chị trong PT giúp tôi dễ làm quen 
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với những người tôi gặp hàng ngày trong các 

môi trường.  

Trong một buổi Ultreya, tôi đã được đánh động 

bởi một bài chia sẻ về chủ đề “Phục vụ.”  Nhờ 

bài chia sẻ ấy, tôi học được mình không nên giới 

hạn công việc phục vụ nơi gia đình, nơi sở làm 

việc, giáo xứ, hoặc chỉ bằng cách cư xử tốt với 

người chung quanh, nhưng tôi cần phải cố gắng 

thực hành công tác tông đồ những môi trường 

ngoài xã hội. Tôi tự nghĩ khả năng tôi làm được 

gì và phải bắt đầu từ đâu? Tôi thường đi viếng 

Chúa Giêsu Thánh Thể một mình vào những 

ngày nghỉ làm để được gần Chúa và học biết 

lắng nghe tiếng Ngài. Tôi cầu nguyện liên lỉ xin 

Thầy soi đường dẫn lối. Lời cầu nguyện chân 

thành thật có sức mạnh vô biên! Thầy cho tôi có 

những cơ hội đi thăm viếng người bệnh tại gia, 

thăm viện dưỡng lão, và đi giúp phân phát thực 

phẩm cho người nghèo tại những ngân hàng thực 

phẩm (foodbank). Mặc dù những công tác không 

lớn nhưng đã giúp tôi và gia đình tôi càng nhận 

ra tình Chúa bao la và con tim tôi càng được biến 

đổi để biết yêu thương và chia sẻ với tha nhân. 

Từ đó tôi cảm nhận được khi mình chia sẻ những 

thời giờ, khả năng, tài chánh Chúa ban, thì sẽ 

nhận được hồng ân Chúa dồi dào qua gia đình, 

con cái và những người xung quanh.  

Tôi được đến với Phong Trào là một hồng ân rất 

đặc biệt Thầy ban cho. Trong Khóa Học 3 ngày, 

tôi đã được gặp Thầy Chí Thánh và cảm nhận 

được tình yêu bao la của Ngài. Sống ngày thứ tư, 

PT tạo phương tiện cho tôi được học hỏi và tiếp 

tục hoán cải bản thân qua Họp Nhóm, Ultreya, 

Trường Huấn Luyện, để tôi được sống trong tình 

yêu của Thầy. Nhờ kiên trì thực hiện những 

phương pháp PT Cursillo hướng dẫn, hành trình 

ngày thứ tư trở nên dễ dàng hơn. Tôi tin tưởng 

vào hoạt động của Thiên Chúa. Vì con đường 

ngày thứ tư Thầy Chí Thánh dẫn tôi đi không ai 

lường trước được ngắn hay dài, điều quan trọng 

là tôi đặt trọn tin tưởng vào Ngài, sẵn sàng phó 

thác cho Ngài mọi việc làm, trên mọi nơi và 

trong mọi hoàn cảnh, dù dễ hay khó, vui hay 

buồn, sống cởi mở và nhất là sống bác ái với mọi 

người. Giờ đây tôi cảm nhận được tình yêu Thầy 

đang thôi thúc tôi hãy mang tình yêu Ngài đến 

trong những môi trường xung quanh. Cursillistas 

chúng ta được một ơn gọi với một ý nghiã thật 

tuyệt vời.  Hãy “làm muối làm men” trong môi 

trường mình sống. Nguyện xin Thầy Chí Thánh 

giúp chúng ta, những người cursillistas, biết sống 

tinh thần “một tay nắm Chúa một tay nắm anh 

em” để giúp nhau tiếp tục hoán cải và sống trọn 

vẹn theo thánh ý Thiên Chúa trong cuộc hành 

trình ngày thứ tư.  

Chuyện Cười  

Bằng Lái 

Cảnh sát quay đèn một anh chàng mặt non choẹt đang phóng xe khá nhanh và hỏi: 

  

- Anh vui lòng cho xem bằng lái. 

  

Chàng trai ngạc nhiên: 

  

- Bằng lái hả?  Hình như tới 18 tuổi mới được cấp mà!
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Khám Phá Vĩ Đại Nhất 

Phêrô Nguyễn Văn 
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Niềm Vui 

                                                                                                                                                             Phaolô Phạm Hân, K42 

 

Không biết từ khi 

nào con người 

(biết) có cảm xúc. 

Có lẽ khi có cảm 

xúc là (biết) cảm 

nhận có niềm vui, 

nỗi buồn, biết ươm 

mơ, dệt mộng, biết giận hờn dăm bữa héo vành 

môi. Phải chăng cảm xúc đã được bắt đầu từ lúc 

ông Adam và bà Eva ăn trái hiểu biết; vì hiểu 

biết xây dựng nên ý thức của con người và xa 

hơn, hiểu biết xây dựng nên hệ thống tư tưởng 

chúng ta và phải chăng cũng từ đó chúng ta có 

niềm vui, nỗi buồn; vì vậy bản chất của niềm vui 

có bất toàn, không trọn vẹn; vì niềm vui luôn xen 

lẫn những nỗi buồn như bức tranh hạnh phúc 

được pha trộn bởi những gam màu sáng, tối. 

Cũng bởi từ sự pha trộn đó người ta hay nói hoặc 

cho rằng hạnh phúc như một điều gì đó xa vời 

quá tầm tay theo nghĩa hạnh phúc phải là toàn 

vẹn của đại đa số, để rồi ước vọng, mơ về và cả 

đời mưu tìm, đánh đổi. Nhưng hạnh phúc phải 

bắt nguồn từ niềm vui, hạnh phúc chỉ đơn giản là 

niềm vui được viên mãn hay đơn giản hơn là đáp 

ứng được một yêu cầu để rồi cảm xúc được đong 

đầy trong tâm hồn và ở lại hoặc lâu, hoặc mau. 

Nhưng… nếu nói rằng niềm vui là nền tảng của 

hạnh phúc chưa hẳn đúng; vì không có nỗi buồn 

pha lẫn thì niềm vui không còn giá trị và niềm 

vui chưa hẳn đã hiện hữu. Thế nên, bức chân 

dung hạnh phúc không chỉ gam màu sáng nhưng 

là tổng thể của các gam màu. 

Khi nói đến niềm vui là điều cần có cho hạnh 

phúc quả không sai, nhưng có nhiều niềm vui sẽ 

không mang lại kết quả hạnh phúc nhưng ngược 

lại như thánh Augustinô cảnh giác rằng: “Có thứ 

hạnh phúc giả tạo đưa đến niềm vui giả tạo.” 

Thứ hạnh phúc giả tạo đến chớp nhoáng và đội 

nón ra đi cũng vội vàng như: hạnh phúc của cái 

Tôi được thỏa mãn, hay vật chất vơi, đầy. Vậy 

niềm vui thật hay hạnh phúc thật phải là niềm 

vui hay hạnh phúc trong sự thật; vì sự thật là 

chân lý. Lấy chân lý làm cứu cánh cho đời sống 

con người thì cho dù chúng ta có dùng phương 

tiện nào để đạt đến cũng mang đến niềm vui và 

hạnh phúc thật: Niềm vui trong tâm hồn. Điều 

này đã được thánh Phanxicô Assisi định nghĩa 

qua lời Kinh Hòa Bình như sau: 

“Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, 

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, 

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, 

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời” 

Niềm vui của các thánh là niềm vui trong chân 

lý, trong sự thật. Chúng ta có bao người thực 

hiện được điều mà các thánh đã làm; cho dầu 

vẫn biết đó là niềm vui đích thực (?)  

Nghiệm lại cuộc đời, dung hòa các thứ để cuối 

cùng bắt buộc phải chọn cho mình con đường tốt 

nhất vừa phù hợp cho hoàn cảnh, gia đình và bản 

thân, cũng có nghĩa là tìm cho mình niềm vui 

tương đối và bình dị.  

Hơn hai mươi lăm năm Tân Tòng; từng ngày tôi 

được tắm gội trong giòng suối ân sủng, được 

cảm nhận thứ tình yêu cho đi, thứ tình yêu mà 

Thiên Chúa đã ban phát cho loài người và mỗi 

chúng ta được nhận qua nhiều hình thức khác 

nhau: Từ tình phụ tử, mẫu tử, vợ chồng, anh chị 

em và người đồng loại; cho dù chúng ta nhận 
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biết hay không nhận biết thứ tình yêu cho không, 

cao quý và thiêng liêng đó. Riêng tôi, từ khi 

nhận biết Thiên Chúa qua người yêu tôi và tôi 

yêu, tôi cho đó như một định mệnh buộc ràng, 

tôi đã diễn đạt qua lời thơ viết về “thuở ban đầu 

lưu luyến ấy”: 

Phải duyên nợ nên đôi mình gặp gỡ 

Phải mệnh bày nên đặt để trăm năm 

Ngày hôm qua còn xa cách nửa vòng 

Quả đất lớn nhưng tình đang thu hẹp 

 

Cũng là lúc em vừa buông lơi kẹp 

Thả bồng bềnh từng sợi vấn sợi vương 

Buộc hồn anh treo tận góc thiên đường 

Sợi lưu luyến nên đêm về mất ngủ 

 

Trái tim bé có còn không chỗ trú? 

Ngăn nào dành nơi ngụ có tình nhân 

Cho anh xin gom hết cả mây ngàn 

Đem về đó xây "lâu đài tình ái" 

 

Tháng tư của muôn trùng muôn sắc thái (*) 

Của ngàn hoa rộ nở bước chân ngoan 

Đây non tiên hay trước cổng thiên đàng 

Sao ngây ngất của Nguyễn Lưu ngày trước 

 

Từ đôi mắt chứa hồ thu sóng nước 

Nên hồn anh luôn đậu cánh chiêm bao 

Rèm mi thưa chưa mở lối ai vào 

Nên ong bướm cứ ngẩn ngơ trước ngõ 

 

Từ dạo đó tim anh đành ở trọ 

Trên môi người có vạn đoá hoa tươi 

Thơm như hương bưởi, thơm như hơi người 

Thơm như táo, có đời anh nô lệ 

 

Tháng tư có khởi đầu trên dương thế 

Sao anh thèm trái cấm Adam 

Không để ăn nhưng mở cửa thiên đàng 

Cho quận chúa của lòng anh đến ngự 

 

Phải duyên nợ nên đôi mình gặp gỡ 

Phải mệnh bày nên đặt để trăm năm 

 

(*) Bà xã tôi qua Mỹ vào một ngày của tháng Tư 

và tôi được người bạn nhờ đến phi trường đón. 

Bài này đã đăng trên một vài website. 

Tháng Tư như một bắt đầu, một khởi điểm để 

tìm về, nhận biết Thiên Chúa qua tình yêu của 

nhà tôi. Như một định mệnh đã từng ngày an bài: 

Từ một chàng thanh niên, con trai trưởng trong 

gia đình, đạo thờ cúng ông bà và ảnh hưởng Phật 

Giáo. Cái Tôi cũng tầm cỡ, luôn “coi mình là 

trung tâm của vũ trụ.”  Nhưng...  

Đời có những cái “nhưng” quái ác nhưng cũng 

có những cái nhưng hiền lành, dễ thương và trân 

quý biết bao như: 
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         “không phải con chọn Thầy, nhưng chính 

Thầy đã chọn con.”   

Hằng ngày chúng tôi bình yên yêu thương nhau 

không bão nổi, không dậy sóng. “Tình yêu như 

mật ngọt, mật ngọt trên môi” chứ chưa là “tình 

yêu như mật đắng, mật đắng trên đời” của Trịnh 

Công Sơn. Cho đến một ngày, chúng tôi quyết 

định gắn bó với nhau “như chim liền cánh, như 

cây liền cánh”; cũng từ đó mâu thuẫn bắt đầu; 

bởi… “tôn giáo là đề tài muôn thuở”. Tôi, con 

trai trưởng nam trong gia đình phải có bổn phận 

nhang khói, thờ cúng ông bà theo tập tục; ba của 

người tôi yêu lại là một thầy dòng sắp chịu chức 

linh mục nhưng phải xuất dòng vì lý do cá nhân. 

Giờ đây chúng tôi gặp nhau như hai cực của nam 

châm không phải để hút nhưng ngược lại. Kể từ 

đó, tôi cố gắng xây thành đắp lũy để bảo vệ cái 

“Tôi” bằng những lý luận hùng hồn của văn hóa, 

tập tục và con người đã cưu mang, hun đúc nên 

tôi đến trưởng thành. Cũng từ đó, tình yêu chúng 

tôi “như mật đắng, mật đắng trên đời.” 

 Có nhiều đêm thao thức nằm chiêm niệm cuộc 

đời và nghiền ngẫm tình yêu. Nhớ đến những 

bước chân lướt sàn trong những đêm khiêu vũ 

như thác lũ ùa về: 

Nhịp-Tình (*) 

 

Em! Kỷ niệm đong, đầy 

Bước Tango Agentine 

Cảm xúc như con suối không cội, nguồn 

Đanh đá, cuộn cuồng trong lồng ngực 

Trên khung nhạc rân rang 

Chảy tràn xuống từng ngón chân mềm hơn lụa 

 

Anh ôm hoài bão mình 

(Hoài bão tình), đi tìm điều tuyệt đối 

Nhưng… cảm xúc mơ hồ 

Quấn quyện vô bờ trong từng tế bào, da-thịt. 

Chưa vỡ oà cho anh nhặt đối tượng Tình-Yêu 

 

Để… 

 

Người-về-ôm-kỷ-niệm 

Cho nỗi nhớ thênh thang 

Bài Tango Dĩ Vãng 

Dấu yêu ơi! Ngập tràn! 

Ngập tràn. 

 

(*) Bài này đã post trên web. 

Cùng với những trăn trở, bất chợt tôi bắt gặp 

được tình yêu cho đi của “nhà tôi” cùng nụ cười 

chân thật và ánh mắt hiền hoà của bố nàng. Tôi 

giật mình, thảng thốt đem tình yêu chính mình đi 

soi gương. Quả là… “tình tôi chưa đủ lớn,” nó 

còn “ốm yếu ho hen!” Thường thì… tình chưa 

đủ lớn sẽ làm khổ mình, khổ người. Chỉ tình yêu 

đủ lớn mới mang bình an và hạnh phúc cho 

người và cho mình; vì tình đó là thứ tình cho đi 

trọn vẹn không mặc cả. Tôi đã “choàng tỉnh cơn 

mê” sau lần đem tình mình soi gương đó.  Khi 

tình tôi không còn giam hãm, tù túng trong cái 

“Tôi” lập dị; xích xiềng bởi định kiến mà xã hội 

tặng cho gần ba mươi năm; cũng là lúc nó tung 

đôi cánh trong bầu trời tự do để nhìn lại một 

cách trung thực bản chất mà khi Thiên Chúa tạo 

dựng nên nó: Bản chất “Tình Yêu.”  Những xích 

xiềng của định kiến giờ không giữ nổi nó trong 

cái “Tôi” lập dị, và đó là cơ hội cho nó chọn lựa 
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trong tự do không buộc ràng, và nó chọn lựa cho 

đi rất thành thật! 

Kể từ sự cho đi đó, tôi mặc nhiên mở cánh cửa 

tâm hồn để từng ngày Thiên Chúa ngự trị; như 

khu vườn hoang được người chủ sành điệu chăm 

nom. Tôi tin ở Thiên Chúa Quan Phòng nhưng 

chưa thể buông mình theo định nghĩa trong Kinh 

Hòa Bình của thánh Phanxicô Asisi để tìm cho 

mình cái hạnh phúc đích thật; cũng chưa đạt 

được tới đỉnh điểm như lời chúc của triết gia Hy 

Lạp Socrates đại khái như: “Nếu con gặp người 

bạn đời tuyệt vời thì con sẽ là người hạnh phúc 

nhất. Còn ngược lại, con cũng sẽ thành triết gia 

vì nhiều đêm nằm thao thức nghiền ngẫm cuộc 

đời. Điều nào cũng có lợi” (có lẽ ông nghiệm ra 

được từ cuộc hôn nhân của chính ông). Tôi chưa 

hạnh phúc nhất đời nhưng cũng chưa thành triết 

gia nên chưa có lợi điều nào; cũng đồng nghĩa là 

tôi nằm đâu đó ở khoảng “nửa chừng xuân.”  

Hay… còn gọi là “ba rọi”. Tôi chưa trải nghiệm 

hay cảm nghiệm cái hạnh phúc nhất như triết gia 

Socrates nói, nhưng tôi cảm nghiệm và biết chắc 

cái niềm vui nho nhỏ rất bình di của thường nhật 

đã chứa chan trong nụ cười và ánh mắt của bố vợ 

tôi; cho dù cuộc đời và con người có mang đến 

những bất hạnh nào chăng nữa thì tâm hồn ông 

đã thể hiện cái tình yêu mà Thiên Chúa đã ban 

cho ông qua nụ cười và ánh mắt. Khi tâm hồn 

được tràn đầy tình yêu Thiên Chúa thì mọi 

phương tiện trong đời sống đều chứa đựng niềm 

vui đích thực. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất 

qua các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài vẫn 

hiên ngang ra pháp trường cho con người tùng 

xẻo hoặc áp dụng những phương pháp đau đớn 

nhất trên da thịt bắt các ngài phải chịu đựng, 

nhưng tâm hồn các ngài là những vườn hoa tuyệt 

vời nhất dâng lên Thiên Chúa. 

Như đã nói ở trên, tôi tin Thiên Chúa Quan 

Phòng và cũng tin sự tự do chọn lựa mà Thiên 

Chúa đã yêu mến ban tặng cho con người. Tôi 

chưa thể chọn hay đúng hơn không dám chọn 

theo định nghĩa của thánh Phanxicô qua Kinh 

Hoà Bình; lại càng không dám chọn con đường 

các thánh tử đạo Việt Nam đã đi qua vì yếu đuối 

của tâm hồn và thể xác. Nhưng tôi chọn cái tâm 

hồn được thể hiện qua nụ cười và ánh mắt của bố 

vợ tôi; nó thể hiện chan hòa của Đức Tin, Đức  

Cậy và Đức Mến. Ông đã được Chúa gọi ra khỏi 

nhân gian, nhưng di sản của tâm hồn đã để lại 

trong tôi làm hành trang trong đời sống. 

Khi niềm vui đi qua trong cảm xúc nhất thời 

thường để lại trong lòng chúng ta vết hằn nuối 

tiếc, để từ đó ta thường cố níu kéo, giữ lấy. Đôi 

lúc còn cố gắng tìm kiếm nó trong sự gian dối 

của đời. Ngược lại, niềm vui đích thực trong tâm 

hồn là niềm vui trong tình yêu chúa Giêsu Kitô 

mà mỗi Kitô hữu nên sở hữu. Biết thế! Nhưng… 

 

Lạy Chúa, 

Con: tạo vật trong muôn vàn tạo vật. 

Vì yêu thương Chúa tạc giống hình Người 

Cho tâm hồn, khối óc với buồn vui 

Mang cảm xúc vào giữa đời dâu bể 

 

Con mê muội bám phù sinh trần thế 

Nhập đam mê, dục vọng, vướng não nề 

Nên niềm vui chưa trọn hướng Giavê 

Chỉ lấp lửng hoặc bên lề Đức Cậy 

 

Bao nhiêu năm được sống trong thanh tẩy 

Nhưng tội tình vẫn tìm lấy vây quanh 

Trao niềm vui cùng cảm xúc mong manh 
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Chước cám dỗ biến con thành nô lệ 

 

Thân lạy Chúa 

Tâm tình nào con hành trang nhân thế? 

Cho niềm vui luôn triển nở trong hồn 

Cho nụ cười, ánh mắt thắm vui hơn 

 Để mang tặng đến từng người con gặp.  

 

Chuyện Cười  

Cứ Để Cho Nó Khóc 

Hai vợ chồng mới có con nhỏ, nửa đêm, đứa bé khóc om xòm. Hàng xóm phải gọi phone sang nhắc 

nhở. Sau khi nghe điện thoại xong anh chồng nói: 

- Hàng xóm đang phàn nàn con mình khóc nghe ghê quá em à. 

Cô vợ trả lời: 

- Vậy để em hát ru cho con ngủ anh nhé. 

Một lát sau chuông điện thoại lại kêu vang. Anh chồng vội chạy ra bắt phone. Nghe xong, anh ta bảo 

vợ: 

- Hàng xóm lại bảo thôi cứ để cho con nó khóc cũng được... 

Người Chủ Gia Đình 

Chồng đem tiền lương về nhà. Vợ kêu ầm lên tại sao tiền lương tháng này ít thế, rồi ném vào người 

chồng nào là bát đĩa, nào là xoong nồi…Anh chồng sợ quá chui tọt vào gầm giường. 

Vợ nhìn vào gầm giường, quát lớn: 

- Chui ra ngay! 

- Không ra! 

- Đã bảo là chui ra ngay mà! 

- Tôi là chủ gia đình. Tôi muốn nằm đâu thì nằm, đó là quyền của tôi!
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Cho Con Vững Tin 

Giuse Trần Ngọc Hoàng, K40 

 

"Thì lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối và đổi 

thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây…" 

Câu hát này đã nói lên bao nỗi niềm của em 

trong những ngày tháng qua.  Trong những lúc 

em gặp nhiều thử thách, những lúc em bị đam 

mê cám dỗ, những lúc em tự ti, hụt hẫng gặp 

nhiều thất vọng… Em luôn cần đến Thầy Chí 

Thánh. Em đến với Thầy một cách liên lỉ, cố 

gắng bám víu, và đặc biệt tuyệt đối trông cậy vào 

"Chúa Giêsu Thánh Thể" để tìm sự an ủi.  Qua 

đó, em đã cảm nghiệm được sự khoan dung của 

Thầy. Thầy luôn nâng đỡ và dìu dắt em đi trong 

những bước đường đầy gian nan của cuộc hành 

trình Ngày Thứ Tư.   

Mùa Thu trên đồi Colfax, "Bức Thư Tình của 

Chúa Giêsu" trong buổi tĩnh tâm "Hồng Ân Đức 

Mến" khơi ấm lại tâm hồn em với tình Chúa bao 

la. Từ cõi hư vô, từ trong trứng nước em đã được 

Thiên Chúa tạo dựng, chăn nuôi, bảo vệ trong 

cuộc đời này và mãi mãi.  Tình yêu Thiên Chúa 

luôn dạt dào hiện hữu, nhưng cảm nghiệm được 

nguồn lửa mến này, đã không bắt đầu thắp lên từ 

khi em đi Khoá Cursillo 40 cách đây hơn ba 

năm.  Nếu em đi ngược về quá khứ để viết lại 

những hồng ân Thiên Chúa trao ban trong cuộc 

đời em thì bài viết chắc rất dài. Lo quý Ban Đặc 

San sẽ từ chối khéo để đỡ tốn giấy.  Vậy em xin 

chia sẻ một vài cảm nghiệm bắt đầu từ khi sinh 

hoạt Phong Trào Cursillo. 

Bước đầu tiên, nhờ ơn Chúa và được quý anh chị 

tin tưởng cộng tác để cùng nhau thành hình lại 

Ban Điều Hành và Trường Lãnh Đạo. Chắc 

nhiều anh chị cũng còn nhớ, buổi liên hoan 

mừng tân niên Nhâm Thìn 2012 tại nhà anh Bùi 

Lưỡng, cựu trưởng ngành Phong Trào.  Không 

biết một lý do gì thúc đẩy quý anh chị hôm đó, 

đột xuất đề cử và bầu em lên làm trưởng ngành!  

Bỗng dưng muốn khóc, băn khoăn phân trần với 

Ngọc Bích vì trách nhiệm này quá đột ngột và sẽ 

ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình.  Nhưng Bích 

đã trấn an sẵn sàng ủng hộ: "Hãy đón nhận, biết 

đâu đây là một ơn gọi!"  

Lang thang sau khi đưa các cháu đi trường Lạc 

Hồng sáng Thứ Bảy sau buổi tiệc đầy ưu tư ấy, 

như được thúc đẩy đưa em vào nhà nguyện Giáo 

Xứ CTTĐ mong tìm tới Chúa, tới Thầy Chí 

Thánh để cầu cứu.  "Lạy Chúa, con bất tài vô 

dụng, tiếng Việt của con một chữ bẻ đôi cũng 

không thạo, con còn quá bỡ ngỡ với Phong Trào, 

mà Phong Trào đang trong thời kỳ bất động chưa 

sinh hoạt quy củ. Ngoài công việc làm ăn bó 

buộc thời gian, hai vợ chồng con còn rất nhiều 

trách nhiệm đối với gia đình cho nội ngoại hai 

bên.  Nhạc mẫu đang ngồi xe lăn cần người trông 

coi 24 trên 24, ba đứa cháu còn quá nhỏ không 

tự lo được, nhà ở rất xa Giáo Xứ khó đi sinh 

hoạt…"   

Và cứ như thế, em đã quỳ rất lâu, lo sợ tìm đủ lý 

do để phân trần. "Lạy Chúa, con phải làm gì?" 

(Cv 22:10).   Với nước mắt nghẹn ngào nhìn 
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Chúa Giêsu treo trên Thập Tự như luôn giang 

rộng đôi tay để ôm trọn nỗi than thở của em.  

Chúa vẫn mong, vẫn đợi và Chúa sẵn sàng lắng 

nghe.  Một nhắc nhở của sự vụ lệnh khơi nên từ 

tâm thức em "Chúa Giêsu tin tưởng nơi con.”  

Em nuốt trong nghẹn ngào “Và con trông cậy 

vào ơn Thánh Chúa.”   

Ngay chiều hôm đó, em đã cấp bách mạnh dạn 

mời ngay quý anh chị mà nay là Ban Điều Hành 

Phong Trào.   Cùng với anh Vương Tuấn đã tiên 

khởi thành hình Trường Lãnh Đạo, anh Tom là 

truyền thông phụ trách website, chị Phượng Lê 

giao thiệp rộng với Khối Tiền, Ngọc Bích, bà xã 

em là thư ký chu đáo luôn thúc đẩy em trong mọi 

công việc, và sau này anh Hộ lên tinh thần giúp 

trong Khối Hậu.  Không thể quên được là Thầy 

Sáu Tiến luôn giúp phần tín lý trong những buổi 

Ultreya và Trường Lãnh Đạo.  Nhờ Thánh ý 

Chúa, chúng em nhanh chóng trở thành bạn cùng 

học hỏi mang tinh thần Cursillo phục vụ Phong 

Trào cho tới ngày hôm nay.  Nhìn lại những khó 

khăn của gia đình em đã nói trên, nay đang trở 

nên những hy sinh những hồng phúc trong tinh 

thần phục vụ.  

Linh đạo Cursillo là "Một tay nắm lấy Chúa, một 

tay nắm anh chị em."  Hồng ân đã đến với riêng 

em trong những sinh hoạt vừa qua: "Một tay 

được Chúa dắt, một tay được các anh chị dìu".   

Một trong những niềm vui đáng kể nữa em xin 

chia sẻ tới quý anh chị: Thầy Chí Thánh luôn 

đồng hành, hiệp nhất quý anh chị cursillistas 

Giáo Phận khắp nơi trở nên bạn hữu, và trong 

tinh thần cầu nguyện giúp thăng tiến Phong Trào 

Cursillo Sacramento. Biến cố mới qua đây thôi 

nhưng vì nhiều sinh hoạt quá, ngồi nhớ lại em 

thấy như xảy ra lâu rồi.  Trước tháng 11 năm 

2013, em cùng Ban Điều Hành ao ước làm sao tổ 

chức được một buổi tĩnh tâm đầu tiên cho Phong 

Trào vào dịp đúc kết Năm Đức Tin mang chủ đề 

"Hồng Ân Đức Tin".  Trong lúc đó, quỹ của 

Phong Trào hầu như không có, không có người 

chủ sự hướng dẫn cho buổi tĩnh tâm, tìm được 

địa điểm thuận tiện cũng là một điều nan giải để 

kêu gọi được quý anh chị kỳ cựu và tân cùng 

tham gia, và riêng em rất âu lo vì thiếu kinh 

nghiệm tổ chức…  

Rồi như bao nhiêu lần khi bắt đầu gặp những 

khó khăn, em và các anh chị Ban Điều Hành 

cùng kêu cầu và phó thác mọi sự cho Thầy Chí 

Thánh.  Hiệp ý với Năm Đức Tin, em và một số 

anh chị nhiệt thành đã tham dự Chầu Thánh Thể 

chiều thứ Năm hàng tuần theo ý chỉ cho những 

dự định của Phong Trào. Ngoài ra em học hỏi 

với các Phong Trào bạn trong Miền XI, như San 

Jose, Oakland, Orange, San Diego và xin cùng 

hiệp ý cầu nguyện, làm Palanca cho Phong Trào 

Sacramento nhỏ bé đang thức giấc sau thời kỳ 

ngủ quên. Kết quả của tinh thần cầu nguyện và 

hiệp nhất, ơn Chúa đã ban cho Phong Trào có 

được một buổi tĩnh tâm rất sốt sắng. Chân thành 

cám ơn quý ân nhân, trong đó có hai cha Bình 

Khả và Trường Kỳ giúp bài chia sẻ, Sơ Chu 

Tuyết Mai hết lòng giúp đỡ làm điều hợp viên 

cho buổi tĩnh tâm, anh Quang Thái và chị Dung 

Saigon Bay ủng hộ nồi phở, Sơ Thuỷ cho mượn 

nhà trẻ Busy Bee. Nhờ ơn Thầy Chí Thánh giúp 

em vượt qua những khó khăn, và ban tình bạn 

Cursillo giữa em với nhiều quý anh chị tại 

Sacramento và Giáo Phận trong Miền XI.  Em đã 

lãnh nhận được tình bạn, một đặc sủng nền tảng 

của Phong Trào Cursillo. 

"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành 

môn đệ."  (Mt. 28:19).  Đó là lệnh truyền của 

Chúa Giêsu trước khi về trời.  Quý anh chị hãy 

tưởng tượng xem nhiệm vụ này gây nhiều kinh 

ngạc biết bao! 11 môn đệ được sai đi loan truyền 

Phúc Âm cho toàn thế giới!  Làm sao một nhóm 

nhỏ như vậy có thể chinh phục thế gian cho 

Chúa Kitô được?  Rồi nhóm bạn hữu 21 người 

trong khoá học Cursillo đầu tiên năm xưa, nay đã 
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có thành viên sinh hoạt ở trên 60 quốc gia, 

khoảng 800 giáo phận với hơn 10 triệu người, 

trong đó có nhiều vị Giám mục, Linh mục, Tu sĩ 

nam nữ, cùng giáo dân; Phong trào lại được 

chính Đức Giáo Hoàng Phaolô VI năm 1963 ký 

Tông sắc nhận Thánh Phaolô làm bổn mạng; 

Phong Trào đã đem lại nhiều hoa trái thiêng 

liêng cho Giáo Hội. Thế nhưng, cũng còn khá 

đông Kitô hữu khắp nơi, ngay cả các anh chị em 

trong Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo của chúng ta 

biết đến, thường hay băn khoăn thắc mắc hỏi: 

“Cursillo là gì? Hoạt động ra sao? Mục đích thế 

nào?”   

Là Cursillista dõi bước theo các vị tiền bối trong 

tinh thần loan báo Tin Mừng, em được cộng tác 

với Ban Điều Hành Phong Trào mang dự định 

mở "Khoá Ba Ngày" đầu tiên tại Giáo Phận 

Sacramento.  Thực sự ước mơ này được gieo từ 

anh Bùi Lưỡng, cựu trưởng ngành hơn ba năm 

trước đây. Trong tinh thần dâng cao, nhiều quý 

anh chị đã và đang bỏ rất nhiều tâm huyết để 

thành hình ước mơ này, hầu có cơ hội chia sẻ 

bao cảm nghiệm, bao hồng ân của chính mình đã 

nhận được từ Khoá Ba Ngày.  Khi mới đưa ra 

những ý tưởng hoạch định ai cũng thấy đơn giản 

tự tin.  Nhưng khi đi vào phương pháp và sách 

lược Ban Điều Hành mới gặp nhiều thử thách.  

Để rèn luyện về tinh thần cũng như kiến thức về 

Phong Trào, em và nhiều anh chị liên tục tham 

gia trợ tá Khoá Học trong những năm qua do 

Giáo Phận San Jose điều hành.  Anh chị cũng đã 

biết, qua 20 năm, Phong Trào Cursillo Giáo 

Phận San Jose là cái nôi cho các Giáo Phận xung 

quanh như San Francisco, Oakland, Stockton, và 

Sacramento.  Vì thế lực lượng sinh hoạt và kỹ 

thuật của San Jose rất hùng hậu và quy mô. "Học 

thầy không tày học bạn." Khoá học 46 & 47 năm 

nay, may mắn cho Sacramento được quý anh chị 

PT San Jose chân thành nâng đỡ, không những 

nhận tham dự viên mà còn nhận các trợ tá của 

Sacramento sinh hoạt vào trong các khối của 

khoá học.  Em cùng các anh chị ở Sacramento 

phấn khởi nỗ lực cùng tham gia với niềm hy 

vọng sẽ sẵn sàng tổ chức khoá sau kỳ đi trợ tá 

năm nay.   

Sau đây em xin chia 

sẻ đến quý anh chị 

một trong những 

cảm nghiệm rất 

sâu sắc mà em đã 

lãnh nhận trong 

khoá học vừa qua, 

"Chúa Giêsu Thánh 

Thể" đã đến củng cố niềm tin của em ngay trong 

lúc em cần đến Ngài nhất. Chuyện bắt đầu như 

sau: thay vì tham gia khối Phụng Vụ như những 

năm trước, torng vai trò trợ tá năm nay em xin 

vào khối Giám Học để gần gũi với quý tham dự 

viên và được học hỏi thêm và ôn lại những bài 

rollos.  Em cố gắng làm tròn trách nhiệm của 

người trợ tá ngồi bàn, trong cùng lúc đó em cố 

quan sát học hỏi bao nhiêu có thể về khối giám 

học.  Mọi công việc tương đối tốt đẹp và nhất là 

được nghe các anh chị trợ tá khen nhiều về 

Sacramento, tạo cho em mang một chút niềm 

kiêu hãnh, cứ cho mình là hay lắm! Nhưng đến 

khi anh Phan Vương, Phó Khoá Học, bất ngờ 

mời em đại diện cho các trợ tá lên chia sẻ cảm 

nghiệm vào chiều Chúa Nhật.  Vì thiếu sự chuẩn 

bị em chỉ nói vài lời cám ơn chứ không có ý 

tưởng gì hữu ích cho quý tham dự viên.  Vừa 

phát biểu xong, em nghĩ ban điều hành khoá học 

thất vọng về em rất nhiều.  Chính em cũng rất 

tiếc, như mình vừa mất một cơ hội hiếm có để 

trao đến tham dự viên những cảm nghiệm nho 

nhỏ làm món quà tinh thần khi mãn khoá.   

Tuy gặp được Ngọc Bích, nhà em cùng các cháu 

lên đón nhưng không làm nguôi được những nỗi 

thất vọng tự mình vừa gây ra.  Mang một nỗi 

buồn man mác em đã không theo quý anh chị lúc 

đó xuống phòng Rollo tham dự buổi clausura 
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(Chầu bế mạc). Trong lúc em đang cần lẩn tránh, 

muốn kéo ngược thời gian vì chưa sẵn sàng 

chạm trán với cuộc sống thực tại, "quyết định 

mở Khoá Ba Ngày".  Ngang qua cửa nhà nguyện 

lúc này được mở lớn như một sự lôi kéo dẫn em 

vào phía hàng ghế cuối.  Camp Francis năm nay 

không lạnh lắm đang cố đổ nắng chiều vàng để 

hoà với những màn màu xanh hy vọng làm nhà 

nguyện rất sống động.  Chính trong căn phòng 

thiêng liêng này đây đã được bao ơn Chúa đổ 

tràn và đã có bao tâm hồn được ăn năn hoán cải. 

Lúc này còn mình em ngước nhìn cửa nhà tạm 

được hé mở vì Mình Thánh Chúa đã được rước 

xuống phòng Rollo chuẩn bị Chầu Thánh Thể.  

Trên cao hình Thầy Chí Thánh có ánh đèn bên 

trong lan toả ánh mắt sống động như đang nhìn 

thẳng vào chính em.  "Thầy ơi, Thầy biết con bất 

tài vô dụng, sao con có thể mở được Khoá Ba 

Ngày!" Lòng rối bời và lo âu, em tiếp tục than 

thở "Mong Thầy ban ơn, thêm sức mạnh, hay 

một dấu chỉ gì để hướng dẫn cho con. Ba hôm 

trước con còn rất phấn khởi nuôi hy vọng đi trợ 

tá khoá này rồi quyết định mở khoá, nhưng bây 

giờ khi gặp thử thách con muốn chùn bước…" 

Nắng chiều như cố chiếm sâu vào nhà nguyện lại 

thêm mấy cháu nhỏ la hét chạy nhảy ngoài sân, 

làm em thay vì đi xuống phòng Rollo thì em lại 

bước sâu vào nhà nguyện tiếp tục trầm tư.  Ba 

ngày trợ tá mang đầy ý nghĩa tách rời cuộc sống 

bận rộn, giờ đây coi lại điện thoại mà ngán ngẩn 

với hơn 500 email cần giải quyết trước khi trở lại 

công sở sáng thứ Hai.  Mọi người đang ở đây, 

như các tham dự viên, các trợ tá, những ân nhân 

bảo trợ và người nhà, ai cũng mong tới giờ ra về.  

Chắc chỉ có riêng em còn muốn ở lại đây mãi 

thôi!  

"Thầy ơi, xin cho trái tim con được chạm vào 

trái tim của Thầy, giúp con giữ vững niềm tin, 

biết phó thác vào Thánh ý Thầy…"  Trong lo âu 

và tuyệt vọng, em tiếp tục than thở dưới ánh mắt 

sâu thẳm chứa chan bao từ ái của Thầy Chí 

Thánh… Quên thời gian cho đến khi nghe tiếng 

chuông mỗi lúc một gần báo hiệu Mình Thánh 

Chúa được rước về nhà tạm.  Em tiến gần Bàn 

Thánh và quỳ sụp xuống, chắp tay, nhắm mắt, 

nghiêm trang kính Thánh Thể.  Em quỳ đó cảm 

thấy không gian và thời gian như lắng đọng, rất 

linh thiêng vì biết có Mình Thánh Chúa đang 

hiện diện. Khi mở mắt, trước mặt em là Mình 

Thánh đang trao cho em để lãnh nhận.  Một cảm 

xúc tuyệt vời chạm vào đáy lòng em. Tâm hồn 

em bất động lâng lâng với những giòng lệ cứ 

tuôn trào. Mình Thánh Chúa đến bất ngờ, có 

phải đây là dấu chỉ "Thầy đã đến cho con vững 

tin? Có phải Thầy đến để tác động tâm hồn mặc 

cảm tự ti của con?..." Mình Thánh này đã hành 

trình qua khoá học và giờ đây đã được bẻ ra làm 

bốn, một chia cho anh rước Mặt Nhật , một chia 

cho anh cầm nến, một là chia cho anh rung 

chuông, và em được may mắn chia sẻ phần còn 

lại. Ước gì em được đắm chìm trong hạnh phúc 

này mãi mãi, nhưng vang xa từ phòng Rollo 

tiếng hát đang thôi thúc "…đường đi trăm ngàn 

nguy khó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. 

Hôm nay tương lai và suốt đời…" Em bồi hồi 

lau khô những giọt nước mắt, rảo bước xuống 

sân đón mừng các anh tân khoá sinh.  

Em xin cám ơn Ban Đặc San và quý anh chị cho 

em cơ hội ghi nhận lại những cảm nghiệm nho 

nhỏ này. Ngày đón tân khoá sinh tại Sacramento, 

em đã cố đặt hết tâm tình vào khúc thánh ca "Bỏ 

Thầy Con Biết Theo Ai" vì bài hát rất hay tóm tắt 

những cảm nghiệm, những tâm tư của em.  Biết 

là khi em hát không được hay, xin quý anh chị 

nghe lại qua Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=qhsKL8nloj

o tác giả Thái Thịnh, qua tiếng hát Trung Đông.   

Cuối cùng, suy niệm với những ân tình đã trải 

qua cho bản thân em, đời sống Kitô hữu, nhất là 

đối với cursillista luôn cần liên lỉ cầu nguyện 

Đặc San Xuân 2015 Trang 91

https://www.youtube.com/watch?v=qhsKL8nlojo
https://www.youtube.com/watch?v=qhsKL8nlojo


sống Lời Chúa và đặc biệt rước Thánh Thể.  Bí 

Tích cao cả và trọng đại này là sinh  lực của hồn 

và  xác, là thuốc chuyên trị mọi chứng bệnh tinh 

thần, sửa tật xấu, kiềm chế tình dục, lướt thắng 

và giảm sức cám dỗ, tăng ân sủng, thêm nhân 

đức, củng cố Đức Tin phấn kích Đức Cậy, phát 

triển và kiện toàn Đức Ái.  

Xuân Ất Mùi 2015  

                             

 

Chuyện Cười 

Chỉ Muốn Như Vậy Thôi 

Hai vợ chồng ngồi tâm sự với nhau, vợ nũng nịu: 

 

- Trước kia anh nói với em là mỗi ngày anh chỉ cần được gặp em một vài phút là anh đã thấy sung 

sướng lắm rồi, thế mà bây giờ anh... 

 

Chồng ôn tồn nói với vợ: 

 

- Thì bây giờ anh cũng chỉ muốn có như vậy thôi mà! 

 
Tìm Bạn Bốn Phương 

"Thanh niên 25 tuổi, đọc thân vui tính, khoẻ mạnh không rượu chè bài bạc chích choác, yêu màu tím, 

tôn thờ sự thủy chung, hơi lãng mạn, có khả năng tự chăm sóc bản thân và người khác, ăn ngủ luôn 

đúng giờ giấc, sống rất kỷ luật. Không lang thang trên internet, không chít chát hay chơi game trực 

tuyến. Đã sống theo đúng thời khoá biểu trên 6 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời còn lại. 

Muốn quen biết các cô gái dịu hiền, đẹp, có lòng vị tha... Ai mến xin thư về cho: Nguyễn Thất Bát, khu 

tù chung thân, nhà giam Chí Hòa". 

 

Mẹo Vặt 

Để giữ cho rau quả tươi lâu hãy bọc chúng trong báo trước khi cho chúng vào tủ lạnh. 

Không bảo quản chuối chung với các hoa quả khác. Bởi chuối sẽ giải phóng khí làm quả khác chín 

nhanh. Việc làm  này giúp hoa quả tươi lâu hơn. 

Để giữ cho khoai tây không nảy mầm trong túi, hãy cho một quả táo vào với nó. 

Cho một ít bột baking soda vào trong giày của bạn và để qua đêm, nhưng không áp dụng với giày da vì 

nó có thể làm hỏng lớp da giày. Nếu bạn không có bột baking soda thì cũng chẳng sao, bạn có thể dùng 

muối thay thế vì nó cũng có tác dụng hút ẩm và hấp thụ mùi hôi chân. 
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Cảm nghĩ về Chúa Thánh Thần (Đấng bảo trợ luôn ở 

bên ta.)  

                                                                                                                                                                                        Hải Võ

Thầy Anh đã nhiều lần 

kêu gọi em gởi bài cho 

cuốn ĐS 2015 của 

Phong trào Cursillo 

Sacramento. Em rất do 

dự không biết viết gì 

đây? Sau đó em bắt 

đầu cầu nguyện với 

Chúa Thánh Thần. Và em đã đi đến việc viết bài 

này.  

Như chúng ta đã biết Thiên Chúa Cha tạo dựng 

nên vũ trụ, Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Chuộc 

loài người và Chúa Thánh Thần là Đấng Thánh 

Hóa chúng ta. Ngài ở lại với chúng ta mỗi ngày 

cho đến tận thế. Thật vậy, em đã liên tưởng đến 

hành trình của một Cursilista, từ lúc đầu chúng ta 

là những người theo đạo, chỉ biết làm tròn bổn 

phận của mình một cách máy móc là tham dự 

thánh lễ, hay tốt hơn một chút là cảm nghiệm 

được Thiên Chúa qua những phút giây cầu 

nguyên với Ngài. Sau 3 ngày của khóa tĩnh tâm 

tại Camp St Francis, và ngay ngày Thứ Tư, ngày 

dài nhất đời với mỗi một Cursilista chúng ta: đó 

là ngày đầy cám dỗ và thử thách mà theo em 

nghĩ phải có sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, 

chúng ta mới có hy vọng đi đến đích của cuộc 

hành trình. Với những phương pháp của Phong 

Trào Cursillo đã giúp cho chúng ta những hành 

trang cần thiết qua những rollos thuyết giảng 

trong khóa 3 ngày như: Học Đạo, Hành Đạo, và 

Sùng Đạo, và một số kiến thức căn bản để đào 

luyện chúng ta thành những con người hữu ích 

cho giáo hội nói chung hay là những người phục 

vụ hữu hiệu cho giáo xứ cách riêng. Vậy ngày 

thứ Tư là ngày mà mỗi Cursilistas phải sống và 

kết hợp với Chúa Thánh Thần.  

Chúng ta đang sống trong giai đoạn thánh hóa: 

thời của Chúa Thánh Thần mà nhiều người trong 

chúng ta lại có những hiểu biết rất mơ hồ về 

Chúa Thánh Thần. Ngài là Thần Khí Thánh 

Linh. Đức Chúa Thánh Thần là hạt men dúi vào 

khối bột, là muối ướp vào lòng đất. Ngài là uy 

lực và quyền năng tác thành vũ trụ, Ngài là thần 

khí tác tạo mọi sinh linh. Ngài là sinh khí của 

Trời Mới, Đất Mới và nhân loại Mới. Ngài là 

nguyên tố tái sinh nhân loại.  

Mà hình như nhiều người Kitô hữu đã quên đi sự 

hiện diện của Ngài trong đời sống chúng ta. 

Theo Thánh ý của Chúa Giêsu. Người muốn 

chúng ta có Đức Chúa Thánh Thần ở trong mình 

và biết Ngài một cách đích thật. “Ta sẽ xin Cha, 

và Người sẽ ban cho các ngươi một Đấng Bào 

Chữa khác, để Ngài ở với các ngươi luôn mãi. 

Ngài là Thần khí sự thật . Thế gian không thể 

lãnh nhận Ngài, vì thế gian không thấy và không 

biết Ngài. Còn các ngươi, các ngươi biết Ngài, vì 

Ngài lưu lại nơi các ngươi và ở trong các ngươi 

(Gioan 14:16:17)  

Đức Chúa Thánh Thần, Đấng được gọi là “Ánh 

Sáng Hồng Phúc cao cả nhất” sẽ đốt cháy tâm 

can chúng ta bằng ánh quang rực rỡ linh thiêng 

của Ngài. Chính Ngài sẽ trừ khử khỏi lòng trí 

chúng ta mọi bóng tối u mê, để chúng ta không 

còn vương vấn hầu được tự do yêu mến Ngài. 

Ngài sẽ chỉ cho chúng ta sự phù hoa giả trá của 

thế gian. Ngài sẽ tỏ cho ta biết giá trị vô biên của 

đời sống vĩnh cửu, tầm quan trọng khôn lường 

của ơn cứu rỗi, giá trị vô cùng của ân sủng, lòng 

nhân lành vô hạn của Thiên Chúa và tình yêu vô 

tận mà Ngài đã ban cho chúng ta.  
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Chúa Thánh Thần là TÌNH YÊU: sự cho đi và 

đáp trả giữa Chúa Cha và Chúa Con: “Tình yêu 

mạnh bạo như tử thần” (Dc 8:6.)  Ở đời này, 

không có một sức mạnh nhân tạo nào kháng cự 

nổi sự chết. Thế mà Tình yêu lại còn mãnh liệt 

hơn cả sự chết. Chẳng có một khó khăn nào làm 

cho một con người biết yêu mến phải khuất 

phục, bởi vì tình yêu sẽ khắc phục được tất cả. 

Điển hình là các Thánh tử đạo, các Ngài cũng 

như chúng ta, nhưng với tình yêu và nhận biết rõ 

ơn cứu độ của Thiên Chúa, các Ngài không ngần 

ngại hy sinh mạng sống mình vì lòng yêu mến 

Chúa. Đối với các Ngài, chính trong lúc chịu 

những cực hình đau đớn, các Ngài lại mừng vui 

ca ngợi Thiên Chúa, như được Chúa ban cho một 

đặc ân vô cùng cao quý: đặc ân đó là được chịu 

đau khổ cùng Chúa.  

Cuộc sống ngày thứ tư của chúng ta cũng là một 

thử thách đầy cam go và khó khăn trước mắt. 

Nếu chúng ta thiếu sự kết hợp với Chúa Thánh 

Thần thì e rằng chúng ta khó đi đến đích. Sau 3 

ngày trên khóa thì mọi người chúng ta không ít 

thì nhiều cũng cảm nghiệm được sự hiện diện 

của Thiên Chúa trong cuộc sống của ta. Mỗi 

người được trang bị một số hành trang trước khi 

xuống núi. Nhưng lúc đầu khi lửa Chúa Thánh 

Thần còn nóng, thì nhiều Cursilistas có vẻ háo 

hức muốn tham gia vào giúp cho giáo xứ, hay 

một công việc gì đó, nhưng sau một thời gian 

sinh hoạt với rất nhiều ràng buộc của cuộc sống 

gia đình, của công ăn việc làm, nhiều Cursilistas 

đã rời bỏ Phong Trào hoặc sinh hoạt một cách 

hời hợt. Lý do là không có thời gian dành cho 

những công việc của Chúa, không sinh hoạt họp 

nhóm và Ultreya; thật là một điều đáng tiếc. Nếu 

chúng ta biết cầu nguyện thường xuyên với Chúa 

Thánh Thần. Ngài sẽ trợ giúp cho chúng ta vượt 

thắng những trở ngại này. Trong ngày thứ tư, 

việc phục vụ được đánh giá coi như một việc 

làm hữu ích cho mọi người, thêm vào đó việc 

Học Đạo, Hành Đạo và Sùng Đạo mà thiếu cầu 

nguyện với Chúa Thánh Thần thì dễ dẫn chúng 

ta đi đến tự cao, tự mãn, thiếu khiêm nhường mà 

không hay, không biết ta đang phục vụ Chúa hay 

phục vụ vì cái danh của ta. Sự cầu nguyện giúp 

ta có thể yêu mến tha nhân như chính mình và 

yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Hễ ai yêu mến 

Thiên Chúa tất cũng sẽ yêu mến cầu nguyện vì 

đó là sợi dây ràng buộc linh hồn ta với Thiên 

Chúa. Chính sự cầu nguyện sẽ đem lại cho chúng 

ta ánh sáng, sức mạnh, và dư tràn ân sủng Chúa. 

Ai cầu nguyện sẽ lãnh được tất cả mọi sự lành 

mình mong ước. Thiên Chúa hằng luôn mong 

muốn ban ân sủng Ngài; nhưng Ngài lại muốn 

chúng ta phải cầu xin nếu chúng ta muốn được 

những ơn ấy.  

Chúa Thánh Thần chính là “Ngọn Lửa,” xin hãy 

nung đốt trong con ngọn lửa tình yêu Chúa: 

Chúa chính là “Ánh Sáng” xin chiếu giải ánh 

sáng Chúa trong con để con nhận biết những 

chân lý vĩnh cửu. Chúa chính là “Bồ Câu Tinh 

Khiết” xin ban cho con sự tinh khiết trong tâm 

hồn. Chúa chính là “Lưởi Lửa Công Chánh” xin 

dạy con biết ca tụng Chúa không bao giờ ngơi. 

Chúa chính là ”Áng Mây Phù Hộ” xin bao trùm 

lấy con trong sự nâng đỡ phù trì của Chúa. Và 

Chúa chính là tác giả của mọi ơn con cần, xin 

hãy làm cho con sống lại mọi ân sủng của Chúa, 

thánh hóa con bằng tình yêu của Chúa, cai trị 

con bằng sự khôn ngoan của Chúa, nhận con làm 

nghĩa tử do lượng từ bi của Chúa và cứu độ con 

nhờ lòng nhân từ vô biên của Ngài.  

Chúa Thánh Thần là những hoa trái của mọi sự 

lành, xin ban cho chúng con biết những ơn cần 

thiết: ơn kính sợ Thiên Chúa, ơn sốt sắng, ơn 

hiểu biết, ơn can đảm, ơn lo liệu, ơn thông minh, 

ơn khôn ngoan, ơn yêu mến, ơn vui mừng và ơn 

bình an.  

Nhận biết sự hiện hữu của Chúa Thánh Thần 

trong ba ngôi Thiên Chúa. Ngài là đấng can thiệp 

trực tiếp vào mọi sinh hoạt trong cuộc sống hằng 
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ngày của mỗi một người chúng ta. Là đấng đầy 

quyền năng trợ giúp chúng ta. Tại sao chúng ta 

còn gì phải do dự mà không cầu xin Ngài trợ 

giúp chúng ta. Ngài sẽ đồng hành với ta trong 

mọi công việc Tông Đồ của ngày thứ tư và luôn 

nung nóng lòng trí ta với ngọn lửa tình yêu để 

biết dám hy sinh thời gian, công sức mà phục vụ 

người anh em chúng ta. Hội Thánh dạy chúng ta 

cầu nguyện như sau: “ Nguyện xin Chúa Thánh 

Thần ngự xuống tẩy sạch tâm hồn chúng con và 

vun tưới tâm hồn chúng con bằng ân sủng 

Chúa.”Amen.

 

 

 

Chuyện Cười 

Phán Quyết Sau Khi Ly Dị 
  

- Sau khi có phán quyết ly dị vợ, cậu thấy thế nào? 

 

- Bi đát, thật là bi đát ! Chiếc xe hơi mới mua bằng tiền của tớ kiếm được, toà lại xử cho cô ấy. Còn lũ 

trẻ, mà tớ đinh ninh là của người khác, toà lại xử cho sống chung với tớ, như vậy có tức không? 

 

 

Mẹo Vặt 

Làm mất mùi ớt dính ở tay: 

Trong khi xắt ớt, bạn sơ ý cho ớt dính vào tay. Mùi ớt sẽ làm cho tay bạn có mùi oi nồng và nóng nảy, 

bứt rứt, khó chịu. 

Bạn đã rửa bằng nước, xà bông nhưng vẫn không khỏi. Càng rửa bao nhiêu thì càng bừng bừng khó 

chịu bấy nhiêu. Nếu da bạn thuộc loại da mỏng, chỗ dính ớt sẽ trở nên đỏ như bị phỏng. Bạn phải làm 

sao? Bạn chỉ việc rửa tay bằng nước trà đậm, tay bạn sẽ mát và hết mùi oi nồng ngay. 

 

Để luộc rau ngon: 

Với các loại rau xanh như cải bẹ xanh, cải ngọt, rau muống: nên cho nước nhiều, thêm một ít muối vào 

nước luộc và để lửa lớn cho nước sôi già mới cho rau. (Có thể sau khi vớt, cho rau vào ngâm trong thau 

nước đá, rau vừa xanh lại vừa giòn. Nhưng cách này làm mất một số vitamin trong rau)  

Với bông cải trắng hoặc xanh: cũng làm như cách trên, khi ngâm vào nước đá, bông cải sẽ giòn, không 

bị mềm hay rã những đọt bông trên mặt.        
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Khi Giáo Hoàng Cúi Đầu 
Peter Nguyễn 

 

Trong chuyến Tông Du đến Thổ Nhĩ Kỳ, Đức 
Giáo Hoàng (GH) Phanxicô cùng với Đức 
Thượng Phụ (TP) Bathôlômeô cử hành Lễ Thánh 
Tông Đồ Andrê, là Thánh Quan Thầy của Tòa 
Thượng Phụ Đại Kết.  Theo truyền thống, Andrê 
là người được gọi đầu tiên, được gặp gỡ Chúa 
Giêsu trước hết, đã về và giới thiệu Phêrô, anh  
mình đến gặp Chúa Giêsu.  

 

Trong dịp này, Đức GH đã biểu lộ một thái độ 
khiêm hạ hiếm thấy, nhất là trong xã hội hôm 
nay, khi người ta luôn đi tìm kiếm những phút 
giây hào quang ngắn ngủi, mỏng manh. Vào cuối 
bài diễn văn của ngài, Đức GH đã yêu cầu Đức 
TP chúc lành cho mình và ngài cúi đầu để đón 
nhận. Lúc ấy Đức TP hôn trên đầu của Đức GH 
và chúc lành cho ngài theo yêu cầu của Đức GH.  
Gần một ngàn năm sau sự chia rẽ giữa Giáo Hội 
La Mã và Giáo Hội Phương Đông, đấng kế vị 
Thánh Phêrô cúi đầu trước đấng kế vị Thánh 
Andrê và xin chúc lành.  Một khoảnh khắc đáng 
nhớ trong lịch sử của cả hai giáo hội Phương 
Đông và La Mã mang nhiều ý nghĩa.  Với cá 
nhân tôi, một trong ý nghĩa đáng học hỏi và suy 
nghĩ là thái độ khiêm hạ của Đức GH Phanxicô. 

Trong khi thế giới ngày nay, người ta nói đến tự 
tin, kiêu hãnh. Khiêm tốn không có chỗ đứng. 
Nhân danh “lòng tự trọng” (self-esteem) , “nhân 
phẩm” (dignity) không ai dám la rầy hay qưở 
phạt trẻ em. Và như thế hành động của Đức GH 

đã gây một ấn tượng đặc biệt cho người theo dõi.  
Hình ảnh này gợi nhớ bức ảnh đầu tiên chụp 
trong ngày được Hồng Y Đoàn bầu làm Giáo 
Hoàng, trong khung cửa sổ GH Phanxicô xuất 
hiện và cũng đã cúi đầu khiêm hạ trong lần đầu 
tiên “ra mắt” công chúng xin mọi người cùng 
cầu nguyện cho ngài. 

 

*** 

Thông thường, khi nói về Giáo Hội, đặc biệt về 
quyền bính trong giáo hội, chúng ta thường có 
khuynh hướng áp đặt, hoặc liên tưởng khuôn 
mẫu của quyền lực thế tục. Nhưng “quyền bính” 
trong Giáo Hội, đúng nghĩa nhất đó là khả năng 
được trao ban để hướng dẫn, giáo huấn cũng như 
phục vụ. 

Trong lời đáp từ, Đức TP nói: “Ngài giảng dạy 
bằng lời nói, nhưng trên hết và vượt trên mọi sự, 
ngài đang thi hành thừa tác vụ cao cả của ngài 
bằng sự đơn sơ, khiêm nhường và yêu thương 
đối với mọi người.” Và qua hành động khiêm 
nhường này, Đức GH cũng đang thực thi quyền 
giảng dạy bằng cách cho chúng ta nhận thấy 
rằng, chúng ta là Kitô hữu, chúng ta cũng là 
những tội nhân. Chúng ta được cứu chuộc là do 
tình thương nhân hậu của Thiên Chúa, và chúng 
ta được gọi để làm việc cho vương quốc của 
Ngài.   
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Đồng thời nguyện vọng của GH cho chúng ta cơ 
hội để cảm nhận rằng chúng ta là một phần của 
chi thể trong giáo hội. Khi ngài cúi đầu trước 
Đức TP Barthôlômeô, ngài muốn nói cho thế 
giới, hoặc ít ra cho mọi tín hữu Kitô giáo rằng 
đây là cuộc gặp gỡ giữa những anh em, những 
tông đồ là những người không thể thiếu nhau, 
mặc dầu còn có những  khác biệt. 

Đối với nhiều người đó là hành động ngoạn mục, 
ngài tiếp tục làm cho chúng ta và cả thế giới 
ngạc nhiên. Đặc biệt trong bối cảnh của thời đại 
internet, những hình ảnh sống động, đôc đáo đó 
được loan truyền trong chốc lát. Người ta có thể 
cho rằng giây phút vinh quang chóng qua ấy 
thuộc về Đức TP Barthôlômeô, nhưng thật ra, 
chính Đức GH Phanxicô chính là người đáng 
được nhận sự tuyên dương. Có lẽ Thánh Thần 
gợi hứng cho ngài hành động như thế. Nếu thế, 
chúng ta có thể nói Thánh Thần Chúa hoạt động 
không ngơi nghỉ nơi Giáo Hội, đặc biệt qua giáo 
hoàng, vì hơn hết Thánh Thần chính là đấng hiểu 
rằng những cử chỉ nhỏ bé đôi khi lại là vĩ đại. 
Các Tông Đồ ngày nào trước đây còn tranh 
dành, chạy chọt cho được ghế “bên phải, bên 
trái”, nhưng các Tông đồ đã thấm nhuần giáo 
huấn của Chúa Giêsu: "Tất cả những ai đang vất 
vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ 
cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy 
ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng 
hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ 
được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và 
gánh tôi nhẹ nhàng." (Matthew 11, 28-29). Sau 
khi Chúa về trời và được hướng dẫn bởi Chúa 
Thánh Thần, các ngài đã thực sự đổi mới. Vì các 
thánh Tông Đồ trong khi thi hành sứ vụ của 
mình cũng đã tâm niệm: “Khi phục vụ Chúa, tôi 
đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, 
đã gặp bao thử thách do những âm mưu của 
người Do-thái.” (TĐCV 20, 19).  

*** 

Trong Anh ngữ, thuật ngữ “qùy gối” có nghĩa là 
cầu nguyện và cũng có nghĩa thành khẩn khiêm 
cung hoặc là tư thế qùy gối.  Vì thế trong các 
nghi thức phụng vụ Công giáo có những lúc 

“qùy gối” là tư thế thích hợp nhất để tỏ lòng tôn 
kính Thiên Chúa. Người không công giáo không 
thể hiểu được.  

Ngoài những lúc qùy gối trong thánh lễ trong 
nhà thờ, tôi không thấy thoải mái khi qùy gối. 
Qùy gối thì đau, mỏi nhiều lúc chịu không nổi.  
Nhớ những năm còn học lớp Đệ Thất, Đệ Lục, 
nghịch phá bị ông thầy giám thị dữ như “chằng” 
bắt qùy; hoặc lúc còn rất nhỏ mê chơi hơn ham 
học, bị ông cụ bắt qùy.  Chắc tại khi còn nhỏ bị 
bắt qùy nhiều quá, nên lớn lên chẳng mấy khi 
thích qùy.  Cho nên trong giờ Tông Đồ, lúc 
phong trào nói đến: người tông đồ sống với hai 
“đầu gối” là tôi thấy hơi ớn rồi.  Nhất là những 
buổi hội nhóm trong các phòng học, nền lát gạch 
mà qùy thật là phê. Lúc đó đang đọc kinh mà cứ 
ước gì có một cái gối lót cho đỡ đau. Và cứ như 
thế lại lo ra, chia trí.   

Khi thấy hình ảnh của GH Phanxicô cúi đầu, 
hoặc khi thấy Sư Huynh An Phong, trong buổi 
tĩnh tâm Mùa Vọng 2014 cho trẻ em trong Giáo 
Xứ, đã quỳ xuống xin các em đưa tay trên đầu và 
cầu nguyện xin ơn Thánh Thần Chúa trước khi 
nói chuyện với các em, tôi đã có một lối suy nghĩ 
khác.  Giáo Hoàng mà còn khiêm tốn, như thế thì 
còn tôi đây là gì? Chúa Giêsu còn chịu phép Rửa 
bởi thánh Gioan Tẩy Giả, điều đó hẳn gợi nhớ 
tôi bài học gì chứ? Mãi gần đây, khi phải đối 
diện với những  khó khăn, gian  nan trong cuộc 
sống, những lúc ấy tôi mới chạy đến cầu cứu với 
Chúa. Chỉ với thái độ khiêm tốn khẩn cầu dưới 
chân Chúa tôi mới thực sự tìm lại được niềm an 
ủi và tin tưởng. 

Riêng cá nhân tôi với cái tật “ít chịu thua ai”, 
nên đi đâu như lời bà xã nói “hay gây hấn.” 
Chuyện trong nhà thì khỏi nói. Biết là lép vế, vì 
phận đàn ông ở xứ người, nhưng đôi khi ngông 
lên vẫn cứ thích kiếm chuyện, chỉ ra một vài 
chiêu qườ quạng là đành rút về thế thủ cho phải 
phép. Thua thì thua, nhưng đôi khi tôi vẫn hất cái 
mặt lên làm cho bà xã khó chịu, có như vậy mới 
hả dạ.  Còn có lúc chơi cái màn gỡ gạc, bằng 
cách kiếm chuyện khác mà tấn công lại một cách 
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bất ngờ cho huề.  Nếu không thì cũng còn ấm ức 
lắm.  

*** 

Trong buổi tiếp kiến dịp lễ Giáng Sinh, Đức GH 
nói với các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương 
Tòa Thánh về “Bệnh cạnh tranh và háo danh”, 
một trong 15 căn bệnh mà ngài chẩn đóan: “ Khi 
cái vẻ bề ngoài, những mầu áo và huy chương 
trở thành đối tượng ưu tiên của cuộc sống, quên 
đi lời thánh Phaolô: ‘Anh em đừng làm gì vì 
cạnh tranh hoặc háo danh, nhưng mỗi người với 
tất cả sự khiêm tốn, hãy coi người khác hơn 
mình. Mỗi người đừng tìm tư lợi, nhưng hãy tìm 
lợi ích của người khác nữa.’” (Phaolô 2,1-4). 
Điều được ngài nói với các viên chức của Tòa 

Thánh, xem ra vẫn có thể áp dụng cho chính bản 
thân tôi. 

Chúa Giêsu đã để cho Gioan làm Phép Rửa và đã 
rửa chân cho các môn đệ. Gương khiêm hạ, phục 
vụ nào bằng. Cúi đầu như Giáo Hoàng không có 
nghĩa là hèn yếu, nhưng một cách thế tỏ lòng 
khiêm tốn. Vì Chúa đã nói: “Anh em hãy mang 
lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng 
hiền hậu và khiêm nhường.” 

Và đó là bài học mà tôi cần phải áp dụng trong 
cuộc sống hằng ngày. Chỉ có như thế, hòa thuận 
cũng như ấm êm mới đến với tôi và nơi tôi đến. 
Vì rốt cuộc, tôi hiểu rằng mình không thể thay 
đổi người khác, nhưng ít ra tôi phải thay đổi 

chính mình.  

 

Suy Tư Về Khiêm Nhượng 

(trích  Đường Hy Vọng của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận) 

20. Khiêm Nhượng 

Học với Chúa Giêsu một khoa: hiền lành và khiêm nhượng. 

506. Nếu con hiểu biết hạnh phúc được làm con Chúa thì những điều sỉ nhục không thấm gì con 
và những lời hoan hô cũng chẳng thêm gì cho con. 

507. Nếu con biết rõ mình con, con sẽ tức cười, khi nghe tung hô con, và con thấy các sự khinh 
rẻ con là có lý. Con lại ngạc nhiên tại sao người ta mới xử ngang độ ấy thôi. 

508. Hồn tông đồ khiêm tốn và tạ ơn Chúa như Phaolô: "Tôi là kẻ rốt hèn trong các tông đồ và 
tôi không đáng được gọi là tông đồ... Nhờ ơn Chúa mà tôi được như ngày nay." 

509. Khi con tự hạ mình, chưa hẳn con khiêm nhượng. 

Khi người ta hạ con, chưa hẳn con khiêm nhượng. 

Khi người ta hạ con, mà con vui lòng chấp nhận vì Chúa, lúc ấy con khiêm nhượng thật. 

510. Con chỉ hiểu được đức khiêm nhượng khi suy nghiệm cả cuộc đời Chúa Giêsu, con Thiên 
Chúa hạ mình chịu mọi sự ngớ ngẩn, dốt nát, hiểu lầm sâu độc, suốt 33 năm vì yêu chúng ta.  
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Phong Trào Cursillo và Sứ Điệp Tông Đồ Giáo Dân 

                                                                                                                                                                     Louis Võ Quí Hoan 

 

Vào thập niên 60 và 

đầu thập niên 70, 

Giáo Hội Công Giáo 

hân hoan đón nhận 

nhiều, rất nhiều linh 

mục, tu sĩ nam nữ đáp 

ứng ơn gọi dấn thân 

rao giảng Tin Mừng 

và phục vụ Giáo Hội. 

Thật vậy, rất yên lặng 

và  âm thầm, ơn gọi  thúc đẩy giới trẻ dâng hiến 

đời sống cho lý tưởng phục vụ cao cả. Cũng 

chính vào thời điểm này, các giám mục trên khắp 

hoàn cầu quy tụ về La Mã, tham dự Thánh Công 

Đồng Vaticanô II. Sau nhiều khóa họp khoáng 

đại, có mời gọi giáo dân tham dự, cuối cùng, 

“Sắc Lệnh về Tông Đồ Giáo Dân” được đồng 

thuận và ban hành. Sắc lệnh là lời mời gọi tất cả 

những ai đã nhận lãnh phép rửa trong Nhiệm Thể 

Chúa Kitô tích cực tham dự vào đời sống và sứ 

mạng của Giáo Hội. 

Tông Đồ Giáo Dân chính là công cuộc Phúc Âm 

Hóa và Thánh Hóa. Một cách đơn giản, điều này 

có nghĩa là mỗi người tín hữu có trọng trách 

nhận lãnh và phổ biến Tin Mừng cho trần thế để 

nhân loại được thánh hóa. “Vậy việc tông đồ của 

Giáo hội và của tất cả các chi thể trong Giáo Hội 

trước hết nhằm loan báo sứ mạng của Chúa Kitô 

bằng lời nói, việc làm và nhằm chuyển thông ân 

sủng của Người cho trần gian.” (Sắc lệnh về 

Giáo dân, 6). 

Sắc lệnh nói rõ người tín hữu có rất nhiều cơ hội 

làm việc tông đồ. Những cơ hội này dồn dập xảy 

ra trong sinh hoạt thường nhật: trong mọi hành 

động, nơi làm việc, nơi cư trú, lúc giao tiếp với 

đồng loại mỗi ngày. Những cơ hội diễn ra trong 

gia đình, nơi trường học, trong sở làm, hãng 

xưởng, ngoài đường phố cũng như trong giáo xứ. 

Tài liệu không nhằm giải thích cho người tín hữu 

biết chia sẻ sứ mạng của Giáo Hội về điều họ 

làm. Nhưng các nghị phụ của công đồng muốn 

nhấn mạnh hơn môt cách quyết liệt vai trò của 

giáo dân ngay vào lúc này - đang đơm hoa kết 

quả - hơn những thời điểm khác, đang có nhiều 

ơn gọi làm linh mục và tu sĩ. 

 Nhiều người nghĩ rằng hiện tượng giáo dân dấn 

thân nhiều vào sinh hoạt của Giáo Hội là do sự 

giảm sút ơn gọi làm linh mục và tu sĩ. Ý nghĩ 

này có thể đúng phần nào, nhưng chúng ta nên 

nhìn trọn vẹn vấn đề. Chính việc ban hành sắc 

lệnh Tông Đồ Giáo Dân của Thánh Công Đồng 

Vaticanô II giúp có cái nhìn khác hơn.  Chúng ta 

sẽ cảm nhận trong chương trình thiêng liêng của 

Thiên Chúa, Chúa Thánh Thần đang thúc đẩy 

Giáo Hội chuyển hướng, tái thẩm định và 

khuyến khích nam-nữ giáo dân dấn thân vào sinh 

hoạt thường ngày của Giáo Hội. Ân sủng vạch 

đường chỉ lối thánh thiêng này nâng cao giá trị 

của mỗi người chúng ta để hiểu biết và yêu 

thương Giáo Hội cũng là trách nhiệm của mỗi 

người giáo dân – không nhất thiết cần tìm hiểu 

xem có đông đảo linh mục, tu sĩ đang phục vụ 

hay không. 

Với ý thức trách nhiệm, mỗi tín hữu từng nhận 

phép rửa biết mình phải phúc âm hóa và thánh 

hóa nhân loại. Họ kết hợp làm việc chung với 

linh mục, tu sĩ thì kết quả thật tuyệt vời. Nếu 

thách đố trở nên cam go mà số linh mục, tu sĩ ít 

được dự phần, vai trò và trách nhiệm của giáo 

dân lại càng nổi bật. Trong hơn 50 năm qua, 
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người giáo dân không sinh hoạt tích cực trong 

Giáo Hội không phải vì ơn gọi giảm sút. Những 

tài liệu của Thánh Công Đồng Vaticanô II từng 

đề cập đến sự tác động của Chúa Thánh Thần. 

Ơn gọi và sứ điệp của người tín hữu khởi nguồn 

từ bí tích thứ nhất là phép rửa. Ngày 30, thánh 

12, năm 1988, Đ.G.H Gioan Phaolô II ban hành 

tông huấn “Người Tín Hữu Giáo Dân” 

(Christifideles Laici), xác định vai trò của giáo 

dân trong Giáo hội ngày nay. Tài liệu kêu gọi 

người tín hữu chấp nhận thử thách từ bí tích rửa 

tội: 

“Ơn gọi nên thánh của người tín hữu đòi hỏi 

sống theo tác động của Thánh Linh một cách đặc 

biệt trong việc hội nhập của họ vào thực tại trần 

thế. Chính vị Tông Đồ Cả đã khuyến khích 

chúng ta như vậy: “những gì chúng ta nói, những 

gì chúng ta làm đều phải thực hiện với danh 

nghĩa Đức Giêsu Kitô, nhờ Ngài để cảm tạ Thiên 

Chúa Cha” (Col.3:17). 

Thử thách mà mỗi chi thể của Nhiệm Thể Chúa 

Kitô, mỗi thành phần của Giáo Hội là phải tuyên 

xưng, rao giảng và hành động chứng tỏ chúng ta 

là ai, là mang niềm tin mình là người nam/nữ 

Công Giáo. 

Nhìn lại lịch sử Giáo Hội, hạt mầm của Phong 

Trào Cursillo được phát sinh trước Công Đồng. 

Nó hình thành từ công cuộc chuẩn bị cho cuộc 

Hành Hương Vĩ Đại năm 1948 ở Compostela, 

Tây Ban Nha, nơi có ngôi mộ của thánh cả Gia-

Cô-Bê (St. James the Greater). Nó khởi đầu vào 

năm 1941, với nhiều khóa tĩnh huấn được gọi là 

các khóa Cursillos (short courses) dành cho các 

thành viên lãnh đạo của đoàn thể Công Giáo 

Tiến Hành. Phong trào Cursillo lớn mạnh trong 

Giáo Hội là một phương thức hữu  hiệu giúp 

Cursillistas sống hăng say ơn gọi của phép rửa. 

Phong Trào cắm sâu vào tinh thần thánh thiêng 

và thần học của Giáo Hội. 

Phong Trào dũng mãnh thúc đẩy người tín hữu 

(Cursillistas) phúc âm hóa trần thế. Ngay từ lúc 

khai sinh, Phong Trào thụ đắc tính chất thần học 

của Nhiệm Thể Kitô.  Phong Trào hướng dẫn 

cursillistas  hiểu rõ vị trí và phương thức sinh 

hoạt  trong Giáo Hội, am hiểu và sống động nội 

dung những văn bản quan trọng liên hệ của Công 

Đồng: Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội (Lumen 

Gentium), Sắc lệnh về Tông đồ Giáo Dân 

(Apostolicam Actuositatem), Tông Huấn Người 

Tín Hữu Giáo Dân (Christifideles Laici). 

Chúng ta kỳ vọng với PT hàng giáo phẩm và 

giáo dân khai phá nhiều phương thức hữu hiệu 

đưaTin Mừng của Chúa Kitô vào từng trái tim, 

từng gia đình, chòm xóm, giáo xứ và toàn thế 

giới. PT Cursillo là phương tiện tốt lành của sứ 

mệnh Phúc Âm Hóa và Thánh Hóa nhân loại. 

(theo Lời Ngõ của giám mục Donald W. Wuerl, 

S.T.D)  

 

 

Mẹo Vặt 

Gạo làm sạch máy xay cà phê 

 

Lấy một ít gạo bỏ vào máy xay và xay cho đến khi thành bụi. Khi bạn đổ bụi đó ra thì những hạt cà phê 

hay những phần gia vị còn sót lại trong máy xay cũng đi theo lớp bụi đó. Sau đó bạn có thể lau sạch lại 

bằng giấy ướt. 
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Học Hỏi Tài Liệu Của PT CURSILLO 

                                                                                                                                                       Phêrô Pham Mạnh Trí, K26  

 

Đọc bài: ”TINH 

THẦN QUẢN GIA 

TRONG PT 

CURSILLO” của 

anh Giuse Nguyễn 

Thái Hoàng, Quản 

trị viên Phục vụ PTC 

Toàn quốc, chia sẻ 

trong Đại hội PT 

Cursillo toàn quốc 

tại trường Đại học Chapman, Orange County, 

CA ngày 2.8.2014. 

NGUỒN: http://www.natl-

cursillo.org/viet/resources/hoangviet.pdf 

Đọc kỹ bài chia sẻ trên đây, tôi xin nhắc lại hai 

chữ "đọc kỹ" nghĩa là đọc đi đọc lại nhiều lần. 

Chúng ta sẽ rút ra được nhiều điều bổ ích cho 

cuộc sống “ngày thứ tư”của người Cursillista. 

Trong bài chia sẻ ngắn này, cá nhân tôi, xin đơn 

cử vài bài học thực tế mà chúng ta có thể rút ra 

từ bài chia sẻ của anh Giuse để thực hành được 

ngay với ơn Chúa giúp, và điều quan trọng là sự 

nhiệt thành, hy sinh, cố gắng của mỗi Cursillita 

chúng ta: 

BÀI HỌC THỨ NHẤT: Cursillista là sống 

Nhiệm thể Chúa Kitô (ông Eduardo Bonnin). 

Anh Giuse đã sống Nhiệm thể Chúa Kitô trong 

Bí Tích Thánh Thể bằng việc tham dự thánh lễ 

và rước lễ mỗi ngày: anh kể sinh hoạt hằng ngày 

của anh tại trung tâm Cursillo ở Taxas như sau: 

“Trung Tâm Cursillo mở cửa lúc 9 giờ sáng, 

nhưng em thường bắt đầu sớm hơn 45 phút để có 

thể họp riêng với Ngài từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 45 

trong Thánh Lễ, bất kỳ trời mưa hay nắng. Xin 

quý anh chị đừng gọi em vào lúc này, nếu không 

anh chị sẽ nhận được lời nhắn (text message) là 

em đang họp với Chúa Giê-su. Ngày làm việc 

của em bắt đầu bằng Thánh Lễ buổi sáng và kết 

thúc bằng Thánh Lễ buổi chiều cùng với gia 

đình”. Thật tuyệt vời! Anh Giuse và cả gia đình 

anh đều thực thi Lời của Chúa và hơn thế nữa, 

sống mỗi ngày cũng như mọi ngày bí tích Thánh 

thể: Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì có sự sống 

đời đời . . . Kẻ ăn thịt và uống máu Ta, thì lưu lại 

trong Ta, và ta ở trong kẻ ấy (Ga 6, 54 – 56). 

Thế nhưng, để có thể tham dự Thánh lễ và Rước 

lễ mỗi ngày, không đơn giản chút nào. Anh 

Giuse đã trải qua những sắp xếp, những cố gắng 

vượt mức từ khi cả gia đình anh còn sinh sống ở 

San Jose: 

“Trước đây em làm việc ở một công ty điện tử, 

với đầy dẫy những phiên họp bất thường trong 

ngày. Một ngày kia vì không thể đi Lễ lúc 8 giờ 

30 sáng như thường lệ, nên em tìm được một 

Thánh Lễ lúc 6 giờ sáng ở một nhà thờ khá xa 

phải đi mất 35 phút. Em phải dậy thật sớm lúc 5 

giờ sáng để chuẩn bị đi Lễ. Trên đường trở về 

em nghe tiếng Chúa Giê-su nói, “Cám ơn con đã 

đến thăm Thầy,” và em nhận ra Chúa Giê-su yêu 

em nhiều đến độ Ngài muốn ở với em và trong 

em suốt ngày đêm. Em phải ngừng xe lại bên 

đường và bật khóc. Em thấy lòng em tràn ngập 

tình yêu thân mật của Ngài. Từ ngày đó em 

nguyện không để Ngài cô đơn một ngày nào. 

Qua phép Thánh Thể em được tràn ngập niềm 

vui”. 

Thưa quý anh chị, hầu hết quý anh chị trong PCS 

đều phải đi làm, rất khó có thể tham dự Thánh lễ 

mỗi ngày. Khó nhưng không phải là không thể, 
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phải không quý anh chị? Anh Giuse Nguyễn thái 

Hoàng – trước đây, khi anh còn sinh hoạt trong 

PTC của GP San Jose, mỗi ngày anh đã và đang 

dự thánh lễ lúc 8:30AM.  Nhưng đã đến lúc trở 

ngại vì công việc ở xí nghiệp đòi hỏi, anh không 

thể tiếp tục dự thánh lễ mỗi ngày lúc 8:30AM 

nữa! Vậy anh phải làm sao đây?  Anh chịu thua 

hoàn cảnh chăng?  Không! Anh không chịu thua  

– anh đã đi tìm và cuối cùng anh  tìm được một 

thánh lễ lúc 6:00AM tại một thánh đường xa 

cách nhà anh 35 phút lái xe. Thế là tốt rồi, nhưng 

anh phải gồng mình: mỗi ngày phải thức dậy thật 

sớm lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị đi dự Thánh Lễ. 

Thánh Augustino nói: ông nọ bà kia làm thánh 

được tại sao tôi lại không? Người ta sắp xếp thời 

gian để dự Thánh Lễ mỗi ngày, tại sao tôi lại 

không làm được? 

Xin gửi tặng quý anh chị :  Giờ cử hành Thánh 

Lễ ngày thường tại các Nhà thờ trong TP 

Sacramento và vùng phụ cận (xin mở 

attachment) để các anh chị tìm một giờ cử hành 

thánh lễ thích hợp cho mình, cho bà xã.  Có thể 

chàng đi dự lễ sáng tại nhà thờ St. Maria Goretti 

lúc 7:00AM, nàng thì sau khi tan sở, tới dự lễ 

chiều tại GXCTTĐVN lúc 5:30PM? 

Nếu sắp xếp không được thì nhờ Thầy Giêsu 

giúp cho, Anh Hoàng bảo đảm với quý anh chị: 

Thiên Chúa rất giỏi, cái gì Ngài cũng làm được 

“Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho 

những ai yêu mến Người.” (Rm 8: 28) 

BÀI HỌC THỨ HAI:  đừng chỉ xin Chúa Giê-su 

giúp cho mình trong những điều quan trọng, 

nhưng hãy xin Ngài giúp cho trong những điều 

nhỏ nhặt nữa. “Ngài sẵn sàng giúp mình trong 

cuộc sống mỗi ngày như một người bạn chí thân. 

Khi đang lái xe, em mời Ngài cùng ngồi bên 

cạnh. Khi em bị mất chìa khóa, em xin Ngài giúp 

và em tìm thấy ngay như thể Ngài đã mang chìa 

khoá đặt vào tay em. Em thường nói với Ngài: 

“Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con, con bị kẹt rồi, 

hết nước rồi!” Và em đã được Ngài giúp ngoài 

sự mong ước của em”. 

Hôm Chúa nhật vừa qua, vừa đi dự lễ về tới nhà, 

lúc xuống xe, chiếc điện thoại của tôi bị rơi 

mạnh xuống đất, tôi lại còn lúng ta lúng túng đạp 

lên nó rồi hất tung nó lên vào thành xe! Lượm nó 

lên thấy màn ảnh bị tắt ngủm, tôi vội vàng lấy 

giây charge điện của tôi cắm vào, chẳng thấy có 

tín hiệu gì ráo, cắm lại hai ba lần cũng chẳng 

thấy có tín hiệu gì. Tôi thoáng có suy nghĩ: Mua 

chiếc ĐT khác (thứ rẻ tiền) chẳng tốn bao nhiêu, 

nhưng phiền là tất cả số điện thoại trong phone 

book mất hết. Nhớ lại bài chia sẻ của anh Giuse, 

tôi đến ngay trước Tượng Thánh Anton hay làm 

phép lạ, khẩn khoản thưa: "Điện thoại của con 

rơi mạnh xuống đất  bị hỏng, charge điện  không 

vào nữa, xin Ngài giúp con". Sau bữa ăn trưa, tôi 

lên gác thấy 1 giây charge điện bên cạnh cầu 

thang, giây charge này của cháu ngoại. Tôi móc 

điện thoại ra, cắm giây charge này vào; cùng 

đồng thời, miệng thì thầm cầu xin với Chúa, nhờ 

thánh Anton chuyển cầu….. và . . . phép lạ đã 

xảy ra. Cho đến hôm nay, tôi chưa phải mua điện 

thoại mới, tạ ơn Chúa và thánh Anton. 

Bài "TINH THẦN QUẢN GIA TRONG PT 

CURSILLO”: anh Giuse NTH đã soạn rất công 

phu, anh nói là soạn trong mấy tháng trời, dưới 

sự hướng dẫn của Thầy Giêsu nên bài của anh đã 

giúp cho người nghe anh chia sẻ và cả người  

đọc.  Bài của anh –  lãnh hội được nhiều bài học 

hữu ích để sống “ngày Thứ Tư”.   

De Colores 
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Xin Chúa Tha Tội Cho Con 

Long Ngọc 

 

"Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng không 

biết việc chúng đã làm" (Luca 23: 34).  

Có nhiều lúc trong đời sống hằng ngày, tôi 

thường làm nhưng tôi lại không biết nó đúng hay 

sai và tôi luôn xin Chúa tha thứ cho tôi... Tôi thật 

là may mắn có một người bạn gái rất tốt... nàng 

đã luôn lo lắng và hy sinh cho tôi rất nhiều. Có 

những lúc tôi đam mê sắp đấm chìm trong tội lỗi 

thì nàng đã xin Chúa tha thứ cho tôi. Nhờ những 

lời cầu xin của nàng mà tôi có thể vượt qua được 

tất cả và biết dừng lại trước những đam mê dục 

vọng. 

Đã hơn sáu 

tháng rồi, tôi 

mới trở về 

Vĩnh Long để 

thăm lại 

người yêu và 

gia đình tôi. 

Hôm nay tôi 

ngồi trên 

chiếc xe đò mà lòng cứ nôn nao bồn chồn. Tôi 

mong mau về tới nhà đề có thể gặp lại mẹ và 

người yêu. Những người mà tôi yêu quý nhất. 

Trời hôm nay mưa thật nhiều, nhìn những giọt 

mưa rơi làm cho tôi buồn vô cùng, nhớ bao kỷ 

niệm đã qua. Bầu trời đen nghịt, những người 

buôn bán hai bên đường đi tới đi lui rao bán 

hàng. Chiếc xe đò vẩn chạy làm nước hai bên 

đường văng tung toé. Tôi nhìn cảnh vật trên 

đường có rất nhiều cảm xúc. Hôm nay, tôi không 

biết tại sao tâm trạng tôi cứ bồn chồn khó tả như 

tôi sắp gặp một chuyện gì đó. Tôi nghĩ tôi sẽ gặp 

lại người tôi yêu sau bao tháng xa cách, nhớ 

nhung . Tiếng những người rao bán hàng rong ồn 

ào xôn xao. Chốc chốc tôi lại nhìn đồng hồ, 

không biết vì thời gian chạy chậm quá hay tại 

chiếc xe đò chạy chậm. Tôi cứ chờ mãi, chờ mãi 

nhưng chiếc xe đò vẫn chưa tới bến.  Không hiểu 

sao hôm nay tôi có quá nhiều cảm xúc, cảm giác 

như có một chuyện gì đó đang xảy ra cho tôi. 

Khi chiếc xe đò dừng lại ngay trạm cuối cùng, 

mọi người giành nhau để đi xuống xe còn tôi thì 

từ từ bước xuống xe.  

Khi bước xuống xe đò, tôi nhìn quanh để tìm 

người lái xe ôm chở tôi về nhà, thì tôi gặp chú 

Đông lái xe ôm, chú Đông ở cạnh nhà nàng. Chú 

biết rất rõ về nàng, mỗi lần gặp chú, chú thường 

kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện về nàng. Gặp 

tôi chú rất mừng, chú đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi 

như: "Dạo này cháu thế nào rồi, sao lâu quá 

không thấy cháu về đây, nghe nói cháu ở Sài 

Gòn đã có việc làm rồi phải không?” Tôi rất vui 

vẻ kể cho chú nghe nhiều chuyện đã xảy ra cho 

tôi mấy tháng nay nhưng không có kể chuyện tôi 

đã bị bệnh. Chú cũng kể cho tôi nghe rất nhiều 

chuyện về gia đình chú và chuyện những người 

hàng xóm. Rồi chú hỏi tôi có biết chuyện gì về 

bạn gái của tôi không? Tôi nói tôi cũng thường 

xuyên liên lạc với nàng nhưng mấy tháng nay vì 

bận rộn quá nên tôi đã không liên lạc với nàng. 

Tôi hỏi chú có chuyện gì đã xảy ra với nàng sao? 

Tôi rất hồi họp để nghe chú kể về nàng, tôi có 

cảm giác rất kỳ lạ, hình như có chuyện gì không 

hay đã xảy đến. Chú kể cho tôi nghe, bạn gái của 

tôi sắp lấy chồng là một anh Việt kiều mà nàng 

đã quen trong bệnh viện ở Thành Phố Mỹ Tho. 

Tôi rất bàng hoàng và ngỡ ngàng khi nghe chú 

kể, những lời nói của chú như sét đánh ngang tai. 

Tôi cứ tự hỏi mình là nàng đã lấy ai, chỉ không 

liên lạc với nhau mấy tháng mà nàng đã quên đi 

tình yêu sâu đậm của chúng tôi dễ dàng như vậy 
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sao? Mấy tháng trước, nàng vẫn còn nói thương 

tôi và hứa sẽ chờ đợi tôi, vậy mà nàng đã thay 

đổi. .“Điều gì làm cho nàng thay đổi?”  Tôi biết 

nàng không phải là một người con gái ham lợi 

hư danh. Tôi quen với nàng rất lâu, tôi hiểu rỏ về 

nàng. Nhưng không lẽ tôi đã lầm, vì tiền mà 

nàng bỏ rơi tôi. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong 

đầu, làm cho tôi chóng mặt muốn xỉu luôn. Tôi 

ráng cố trấn tỉnh bản thân và ôm chú Đông thật 

chặt. Chiếc xe vẫn chạy, tiếng gió ù ù hai bên tai, 

tiếng chú Đông vẫn đều đều nói nhưng tôi chẳng 

nghe thấy gì hết. Tại sao nàng lại bỏ tôi để đi lấy 

người khác? Tại sao nàng lại không cho tôi biết? 

Chuyện gì đã xảy ra? Cái gì đã làm nàng thay 

đổi. Tôi cứ suy nghĩ hoài, làm cho tôi sắp điên 

lên. Chiếc xe chạy trúng ổ gà giựt bấn người lên, 

làm cho tôi tỉnh giấc và tôi nghe chú Đông hỏi: 

“Mẹ cháu bị bệnh nặng, giờ bà thế nào rồi?” 

Nghe nói mà tim tôi quặnđau, mẹ tôi bệnh nặng 

mà tôi chẳng hay biết gì. Tôi trả lời với chú là tôi 

không có biết, vì mấy tháng nay tôi cũng bị 

bệnh, sợ mẹ lo lắng nên tôi không có dám liên 

lạc với gia đình. Chú Đông nói tiếp: “Cách đây 

mấy tháng, mẹ cháu bệnh nặng lắm phải đưa vô 

nhà thương. Oanh có lo cho mẹ cháu và Oanh đã 

gặp anh Việt kiều trong nhà thương, rồi quyết 

định lấy anh Việt kiều đó luôn. Còn chuyện diễn 

tiến như thế nào thì chú không có biết rõ. Cháu 

có thể hỏi mẹ cháu hay hỏi Oanh.  Chú cứ tưởng 

hai đứa sẽ cưới nhau, vậy mà... Cháu đã chia tay 

với Oanh rồi hả?” 

Tôi ngập ngừng không trả lời, vì tôi không biết 

phải trả lời cho chú Đông như thế nào. Chính tôi 

cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, thì làm sao 

nói cho chú Đông nghe được. Tôi có thể nói 

nàng vẫn là người yêu của tôi? Tôi vẫn liên lạc 

thường xuyên với nàng hay là tôi phải nói chúng 

tôi đã chia tay nhau lâu lắm rồi? Tôi không có 

câu trả lời cho những câu hỏi này. Hiện tại đầu 

óc tôi trống rỗng.  

Chiếc xe chạy tới đầu làng, ngang qua cái quán 

nhỏ bên đường thì tôi thấy Oanh. Tôi nói chú 

Đông ngừng lại và vội vã trả tiền cho chú, rồi 

gọi: “Oanh… Oanh... Oanh...”. Nàng quay lại 

nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng và ngạc nhiên 

nửa vui, nửa buồn. Nàng rất bối rối khi nghe tôi 

hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có thể kể cho 

anh được không?” Nhưng nàng không trả lời tôi 

mà cứ cuối gầm mặt xuống và tiếp tục bước đi 

về phía nhà nàng. Thái độ dửng dưng, thờ ơ đó 

của nàng càng làm cho tôi bực tức hơn. Tôi nghĩ 

nàng là một người con gái tầm thường, vì thấy 

ông Việt kiều có nhiều tiền nên đã bỏ rơi một 

thanh niên nghèo mới học ra trường như tôi. Tôi 

bực bội, tức giận đã chửi mắng nàng nhiều câu 

rất thậm tệ nhưng nàng vẫn im lặng không nói 

một lời nào, giống như nàng có lỗi và chấp nhận 

những lỗi lầm đó. Nàng càng im lặng thì càng 

làm cho tôi điên lên. Tôi nghĩ thật sự nàng bỏ tôi 

chỉ vì ham tiền, ham danh Việt kiều, ham được 

đi nước ngoài, đam mê vật chất mà đã quên đi 

những lời ước hẹn với tôi. Khi gặp tôi nàng chỉ 

nói vỏn vẹn một câu: “Chào anh!”. Thật sự nàng 

chẳng có gì để nói với tôi nữa sao? Tôi tiến tới 

nắm lấy tay nàng thì nàng đã gạt tay tôi ra. 

Không chịu đựng được nữa, tôi đã hét lên: “Tại 

sao không nói cho anh biết, anh đã làm gì sai?” 

“Anh không có làm gì sai hết, trăm sai ngàn sai 

chỉ là tại em thôi” nàng đã nói thế. Nếu tôi không 

kiềm chế được bản thân chắc tôi đã đạp cho nàng 

một đạp để hạ cơn giận của tôi.  

Trước kia nàng dễ thương bao nhiêu thì bây giờ 

tôi thấy nàng là con người xấu xa và đáng ghét 

bấy nhiêu. Nàng nói: “Anh cứ về đi rồi em sẽ nói 

chuyện với anh sau.” Trong khi chúng tôi vừa đi, 

vừa đôi co thì gặp mẹ tôi. Khi gặp mẹ tôi, nàng 

rất vui vẻ và nói cười như không có chuyện gì 

xảy ra. Mẹ nhìn tôi và đoán biết được điều gì đã 

xảy ra nên mẹ đã kéo tôi lại và nói với nàng: 

“Con cứ về đi, để bác nói chuyện với nó.” Hình 
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như mẹ tôi đã biết hết mọi việc nhưng tại sao mẹ 

lại không giận dữ khi biết nàng đã bỏ tôi. 

Mẹ rất mừng khi gặp lại tôi và bà hỏi tại sao mấy 

tháng nay gia đình không thể liên lạc được với 

tôi và tại sao tôi cũng không gọi một cuộc điện 

thoại nào về nhà. Tôi đã kể lại cho mẹ nghe là tôi 

đã nằm liệt giường nên không liên lạc, sợ mẹ tôi 

lo lắng. Mẹ đã mắng tôi: “Tại sao chuyện lớn 

như vậy mà không cho mẹ biết.”  

Bà rất thương tôi, từ khi ba đi vượt biên mất tích 

đến giờ bà đã ở vậy tảo tầng buôn bán lo cho hai 

anh em tôi. Tôi nói, khi tôi vừa ra khối bệnh viện 

là vội vã tranh thủ về thăm mẹ và em tôi. Mẹ đã 

kể lại nhiều chuyện đã xảy ra với bà trong mấy 

tháng vừa qua. 

Bà bị té xỉu khi trên đường về nhà và cũng may 

đã gặp Oanh nên Oanh đã đưa mẹ tôi vô nhà 

thương kịp thời. Bác sỉ nói mẹ tôi phải mổ nên 

Oanh đã gọi điện thoại cho tôi nhưng không gọi 

được. Nhà Oanh cũng nghèo nên đâu có đủ tiền 

để lo mổ cho mẹ tôi. Oanh đã đi vay mượn khắp 

nơi nhưng vẫn không đủ số tiền trang trải cho 

cuộc giải phẫu quá tốn kém cho mẹ tôi.  

Trong lúc túng thiếu bần cùng nhất thì Oanh đã 

gặp anh Thành - anh chàng Việt kiều, vì bị ngộ 

độc thực phẩm cũng vào nhà thương đó. Khi anh 

biết được hoàn cảnh của Oanh, thấy thương tâm 

nên anh đã cho Oanh mượn tiền lo cho mẹ tôi. 

Và từ đó hai người liên lạc và trò chuyện với 

nhau. Mẹ tôi đã kể rõ tất cả mọi việc, bà nói có 

lẽ Oanh muốn trả nợ ân tình với Thành và cũng 

muốn giúp gia đình nàng thoát khỏi cảnh nghèo 

khó nên Oanh đã đồng ý lấy Thành. Nghe mẹ kể 

tới đây, tôi vô cùng xúc động, nước mắt dâng 

trào, nghẹn ngào, và cảm thấy nàng như một 

thiên thần nhỏ đã hy sinh mình vì mọi người, 

sống với một tình yêu cho đi. Tôi cảm thấy rất 

đau khổ và vô cùng bức rức vì đã hiểu lầm nàng. 

Nàng quả là một người phụ nữ quá tuyệt vời, 

sống mà không hề nghĩ đến hạnh phúc riêng của 

mình chỉ nghĩ đến người khác. Nàng chấp nhận 

lấy Thành không phải vì nàng ham lợi hư danh 

như tôi đã từng nghĩ. Điều này làm cho tôi nhớ 

đến bài hát mà tôi thường nghe lúc tôi nằm 

dưởng bệnh ở Sài Gòn: Chữ Hiếu Chữ Tình - 

Phạm Thanh Thảo  

"Nỗi lòng, em ai có thấu, anh đừng nên trách em 

làm gì. 

Thật tình lòng em đâu muốn, để cho anh khổ đau 

vì em. 

Đời em đôi vai còn nặng gánh gia đình, .... 

..... 

Xin hiểu cho em bởi chữ hiếu chưa tròn. 

Mà em phải ra đi phụ tình anh, 

Lấy người giàu sang ta xa rời từ đây." 

Tôi cảm thấy rất hối hận vì đã chửi mắng nàng, 

tôi đã xem nàng như kẻ thù. Càng nghĩ trái tim 

tôi càng bị xe thắt lại. Nàng thật sự là một người 

con gái đoan trang hiền hậu, có một tấm lòng 

quá rộng lượng. Là người đàn ông nhưng tôi thật 

vô dụng đã không làm được gì cho gia đình và 

cho nàng. Lúc mà họ cần tôi nhất thì tôi lại 

không có mặt. Tôi muốn hẹn nàng ra để xin lỗi 

nàng vì tôi đã chửi nàng một cách vô cớ. Tôi đã 

nhờ thằng Tí nhà kế bên đưa cho nàng mảnh 

giấy nhỏ, hẹn đêm nay gặp nàng ở chỗ củ - nơi 

chúng tôi thường hẹn hò trước đây.  
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Đêm nay tôi đi 

một mình ra 

đây. Nơi hẹn 

hò của chúng 

tôi là một căn 

nhà lá đựng 

rơm của ông 

Cao ở cuối làng. Ông này rất giàu, có nhiều đất 

đai xung quanh đây. Ông dựng ngôi nhà tranh 

này cho những người làm công của ông tá túc 

vào buổi trưa, ăn uống và nghỉ ngơi. Vào buổi 

tối thì không có ai ra đây nên chúng tôi thường 

dùng nơi này để hẹn hò tâm sự. Có nhiều bữa 

chúng tôi ở bên nhau đến gần nữa đêm mới về. 

Nơi này đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp của hai 

chúng tôi, cũng ở nơi đây chúng tôi đã trao cho 

nhau những nụ hôn đầu tiên thật ngọt ngào, đầm 

ấm. Cả hai chúng tôi đều rất yêu thương đối 

phương và có nhiều hứa hẹn với nhau. 

Vì suốt tuần qua trời bão nên ngày nào cũng 

mưa. Bầu trời đêm nay không trăng, không sao 

mà chỉ toàn mây đen một màu. Mặc dù trời đã 

dứt mưa nhưng thỉnh thoảng cũng có vài hạt rơi 

lát đát trên mái nhà kêu lọp bộp, tí tách, nghe 

như ai oán rất thiểu não. Ngoài kia tiếng của ếch 

nhái và côn trùng cứ kêu in ỏi làm cho lòng tôi 

càng buồn hơn. Tôi hẹn nàng lúc bảy giờ nhưng 

tôi đã tới sớm hơn để chờ nàng.  Khi tới ngôi nhà 

lá, tôi dựng chiếc xe đạp bên ngoài rồi lửng 

thửng bước chậm chạp vào bên trong. Tôi ngồi 

xuống đống rơm nhớ lại nhiều kỷ niệm ở bên 

nàng những giây phút thật hạnh phúc được ôm 

nàng, ngửi mùi tóc thơm diệu ngọt. Lúc này, có 

nhiều sự suy nghĩ mâu thuẩn trong con người tôi. 

Và tôi nghĩ, đêm nay tôi nhất định lấy cho bằng 

được cái mà tôi muốn chiếm đoat lâu nay. Vì 

thương nàng nên tôi đã muốn chờ cho đến ngày 

kết hôn nhưng bây giờ không thể chờ được nữa. 

Vì ngày kết hôn của nàng, chú rễ không phải là 

tôi. Tôi lo lắng, không biết lần này gặp tôi, nàng 

sẽ đối xử như thế nào? Nàng sẽ xem tôi như 

người xa lạ hay vẫn vui vẻ và nồng nàng như 

xưa. Đợi khoảng 20 phút thì tôi nghe tiếng chân 

bước xào xạc trên những chiếc lá khô hai bên 

đường. Tiếng chân bước mỗi ngày một gần hơn, 

tôi biết chắc đó là nàng. Khi nàng bước vào, mặc 

dầu ở đây tối đen như mực, tôi không nhìn thấy 

được mặt nàng nhưng tôi có thể nhận ra đó là 

nàng, qua mùi thơm của dầu gội đầu quen thuộc 

tỏa ra khắp căn nhà tranh nhỏ này. 

Tôi đã hỏi: “Có phải Oanh đó không?” Nàng trả 

lời: “Dạ em đây.” Tiếng dạ rất nhẹ nhàng và ngọt 

ngào. Tôi ra cửa để chào nàng và cả hai cùng đi 

vào trong rồi ngồi xuống đống rơm – nơi chúng 

tôi vẫn thường ngồi trước kia. Cả hai chúng tôi 

không nói lên một lời nào, một sự im lặng thật 

nặng nề. Để phá tan bầu không khí im lặng chết 

người đó, tôi nhỏ nhẹ nói: “Anh xin lỗi em. Anh 

không xứng đáng là một người đàn ông. Anh đã 

không giúp gì được cho em, những lúc em cần 

anh nhất thì anh không có ở bên cạnh em.” Nàng 

dịu dàng và đáp lại lời tôi: “Không sao đâu anh, 

em thông cảm và rất hiểu cho hoàn cảnh của 

anh.” Thật ra tôi cũng chưa giải thích và cũng 

chưa nói tại sao mấy tháng nay tôi không có liên 

lạc với nàng. Nàng đã không giận tôi nhưng 

nàng còn nói những lời như thế! Tôi nghĩ trên 

thế gian này không có một người phụ nữ nào tốt 

hơn nàng, có thể yêu thương và thông cảm cho 

tôi như nàng. 

Nàng nói tiếp: “Em rất hiểu tâm trạng của anh 

nên em không có trách anh, dù anh có mắng chửi 

em thế nào, em vẫn không muốn nói lại một lời 

nào. Vì nếu anh bỏ em đi lấy người khác thì em 

cũng đau khổ và tức giận như anh vậy.” Tôi nói 

tiếp: “Cho anh xin lỗi vì em đã hy sinh rất nhiều 

cho anh, cho mẹ anh nhưng anh đã không thông 

cảm và hiểu cho em, ngược lại còn mắng chửi và 

thô lỗ với em.” 

Nàng kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra mấy 

tháng nay. Nàng không hề muốn bỏ rơi tôi 
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nhưng nàng không có một sự lựa chọn nào khác. 

Nàng cũng quý mến anh chàng Việt kiều đó, vì 

anh ta đã hy sinh và giúp đỡ cho nàng rất nhiều.  

Thật sự tôi cũng bó tay và cảm thấy rất đau khổ 

vì mình là người bất lực, không giúp được gì cho 

gia đình nàng và cho nàng. Ngay cả số tiền thuốc 

men của mẹ tôi mà tôi cũng không có khả năng 

để chi trả. Cuộc sống quá khó khăn, quá chật vật. 

Tôi phải làm sao đây? Tôi rất thương nàng, càng 

nghĩ tôi lại càng thương nàng nhiều hơn nhưng 

tôi vẫn không có cách nào để giải quyết mọi vấn 

đề. Giờ tôi muốn bỏ mặc tất cả, tôi đã ôm ghì 

chặt lấy nàng vào lòng và thầm nghĩ: “Không 

cần biết việc gì nữa, tôi chỉ muốn lấy... cho bằng 

được… đêm nay. Không cần biết ngày mai sẽ ra 

sao, để mặt cho số phận. Tôi không muốn suy 

nghĩ nhiều nữa.” 

Nàng đã vùng vẫy và thều thào bên tai tôi: “Anh 

ơi, xin đừng làm vậy, em sẽ có lỗi với chồng sắp 

cưới của em.” Nàng càng van xin tôi thì tôi lại 

càng cuồng nhiệt hơn. Khi con người đã lên đến 

đỉnh điểm đam mê rồi thì không còn biết được 

việc gì. Không còn suy nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn 

đạt được những dục vọng, những đam mê, và 

những gì mình mong muốn thôi. Tôi đã ôm chặt 

lấy nàng. Nàng cố chống cự nhưng vẫn không 

thoát khỏi vòng tay của tôi. Trong không gian 

tĩnh lặng tôi chợt nghe tiếng nấc nhè nhẹ của 

nàng như đang khóc. Tôi sờ vào khuôn mặt của 

nàng thì thấy đầy nước mắt. Nàng đã khóc và tôi 

không biết nàng khóc từ lúc nào? Nàng thỏ thẻ, 

thì thào như đang cầu nguyện: "Xin Chúa tha thứ 

tội cho anh ấy." Câu nói này đã làm cho tôi tê tái 

cả người và buông nàng ra. Người tôi xìu xuống 

như cái bông bóng bị xì, như người ngủ say thức 

tỉnh, những đam mê tự nhiên tan biết mất và tôi 

không còn tha thiết làm gì nữa. Tôi thật sự 

không muốn làm lỗi với Chúa. Tôi không nhẫn 

tâm làm nàng tổn thương hay đau khổ. Nàng quả 

nhiên là một người rất tốt, không giận hờn oán 

trách tôi, mà còn xin Chúa tha thứ cho hành 

động cuồng tính của tôi. Nàng là một người phụ 

nữ có tấm lòng vị tha quá lớn đã không nghĩ đến 

bản thân mình mà chỉ nghĩ đến tôi. Tôi nghĩ trên 

đời này khó có thể tìm thấy một người như nàng 

- người luôn sống và nghĩ cho người khác. Nàng 

sợ tôi phạm tội, sợ tôi xúc phạm đến Chúa mà đã 

cầu xin Chúa tha tội cho tôi. Vì là người công 

giáo, nên nhiều lúc làm một việc gì đó, đôi khi 

tôi không nghĩ sẽ làm buồn lòng người khác 

nhưng tôi chỉ sợ mình có tội, sợ mình làm lỗi với 

Chúa.  

Chúa đã cứu tôi, Chúa đã giúp tôi vượt qua được 

chính con người yếu đuối, vượt qua được một 

phút đam mê. Nếu không có sự nhắc nhở qua lời 

cầu nguyện của nàng thì tôi đã không vượt qua 

được phút đam mê đó thì tôi đã có lỗi với Chúa, 

làm tổn thương nàng và ngay cả bản thân tôi 

nữa. Nếu tôi làm chuyện đó thì tôi sẽ có một 

phút sung sướng nhưng rồi sẽ làm buồn lòng 

Chúa, có tội, làm cho nàng sẽ đau khổ và tôi sẽ 

hối hận suốt đời. Và chính tôi cũng sẽ bị cắn rứt 

lương tâm, vì tôi đã vì tôi đã lấy đi cái quý giá 

nhất của nàng nhưng lại không chịu trách nhiệm 

hay lo lắng chăm sóc cho nàng. Tôi nói thương 

nàng nhưng tôi thật ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân 

và con người của tôi. Nàng đã hy sinh rất nhiều 

cho tôi và gia đình tôi, còn tôi thì đã làm được gì 

cho nàng. Đến nước này mà nàng vẫn cầu 

nguyện xin Chúa tha tội cho tôi. 

 Ôi con cảm tạ Chúa đã cho quen với một người 

con gái thật tốt. Qua nàng, Ngài đã dạy cho con 

thấy tình yêu trao ban và cho đi. Ngài đã cho con 

hôm nay thì con tin chắc ngày mai Ngài cũng sẽ 

cho con quen một người con gái khác tốt như 

vậy. Con đã không làm cho Ngài thất vọng. Xin 

Ngài cho con thêm sức mạnh để con vượt qua 

được nỗi đau khỗ thất tình. Đau khổ vì con đã 

mất đi người mà con yêu quý nhất trên đời. 
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Tôi chia tay nàng, trong một sự đau khổ và luyến 

tiếc như ai đó đã lấy mất đi một phần thân thể 

của tôi. Nuốt nước mắt vào tim, tôi chúc phúc 

cho nàng. Tôi nói với nàng, tôi không còn giận 

hờn nàng nữa. Cảm ơn nàng đã lo cho mẹ tôi và 

đã cho tôi những kỷ niệm tuyệt vời nhất mà suốt 

đời tôi sẽ không bao giờ quên. Nàng chia tay tôi 

và bước đi vội vã trong bóng tối. Tôi nhìn theo 

dáng nàng từ từ khuất đi trên con đường làng. 

Một luồng gió mát thổi vào mặt tôi làm cho tôi 

bừng tỉnh và trở về thực tại. Tiếng chó sủa xa xa 

vọng lại, tiếng ếch nhái và côn trùng kêu in ỏi, 

bầu trời thì vẫn còn đầy mây đen. Tôi leo lên 

chiếc xe đạp và lái về nhà, lòng tôi nặng chĩu 

một nỗi buồn, chắc đêm nay là một đêm dài nhất 

trong đời tôi.  

Mẹo Vặt 

Chữa Phỏng 

- Trước hết dùng nước lạnh rửa sạch vết bỏng, sau đó ngâm chỗ vết thương vào nước lạnh nửa giờ. Nói 

chung, thời gian ngâm càng sớm, nhiệt độ nước càng thấp (nhưng không thấp hơn 5 độ C để tránh bỏng 

lạnh) hiệu quả càng tốt. Nhưng vết thương đã vỡ ra thì không thể ngâm được để đề phòng nhiễm trùng. 

 

- Dùng nước muối nhạt rửa vết phỏng có thể làm tiêu viêm. 

 

- Dùng lòng trắng trứng gà, mật ong chín hoặc glyxerin trộn lại, khuấy đều bôi vào vết thương, có tác 

dụng tiêu viêm chỉ đau. 

 

- Cắt mấy miếng lê tươi đắp vào chỗ vết thương sẽ có tác dụng nhất định. 

 

- Vết phỏng nhẹ: Dùng 25g đậu đen, cho nước đun sôi, lấy nước đặc, bôi vào chỗ đau. 

 

- Vết phỏng nhẹ cũng có thể dùng bã chè cho lên chảo sao cháy, nghiền nhỏ, trộn với dầu hạt cải thành 

dạng hồ, bôi vào vết phỏng có thể tiêu sưng chỉ đau. 

 

- Da bị dầu hoặc nước sôi làm phỏng: Có thể dùng dầu thực vật (dầu vừng), bôi nhẹ nhàng vào chỗ 

phỏng, da chưa rách, 5 phút sau là có thể hết đau. 

 

- Dùng Pommad Aureomycine: bôi vào chỗ đau, mấy phút sau là bớt sưng, giảm đau. 

 

- Bị phỏng lập tức lấy kem đánh răng bôi vào, có thể tạm thời làm dịu sưng đau. 

 

- Bị phỏng nhẹ, lập tức ngâm chỗ phỏng vào dầu hỏa, sau mấy phút có thể chỉ đau mà không bị sưng và 

phồng da. 

 

- Dùng một cái mai rùa đốt thành tro hoặc cho một ít băng phiến nghiền nhỏ hòa đều với glycerin bôi 

vào chỗ phỏng, 1 đến 3 lần là được. 
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Những Hình Ảnh Sinh Hoạt

Của Phong Trào Cursillo Sacramento

Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô và Xuân 2014
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Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô và Xuân 2014 (tiếp theo)
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Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô và Xuân 2014 (tiếp theo)
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Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô và Xuân 2014 (tiếp theo)
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Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô và Xuân 2014 (tiếp theo)
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Mừng Quan Thầy Thánh Phaolô và Xuân 2014 (tiếp theo)
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Hội Thảo 101
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Hội Thảo 101 (tiếp theo)
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Tĩnh Tâm Châu Sơn
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Tĩnh Tâm Châu Sơn (tiếp theo)
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Tĩnh Tâm Châu Sơn (tiếp theo)

Đặc San Xuân 2015 Trang 119



Đưa Đón Tân Khóa Sinh
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Đưa Đón Tân Khóa Sinh  (tiếp theo)
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Tĩnh Tâm Tại Colfax 
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Tĩnh Tâm Tại Colfax  (tiếp theo)
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Tĩnh Tâm Tại Colfax  (tiếp theo)
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Chương Trình Huấn Luyện Rollistas
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Sinh Hoạt Miền, CDC & ĐH Toàn Quốc
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Linh Hướng Phong Trào Trưởng Phong Trào Trưởng Khối Tiền Trưởng Khối Hậu

Giacôbê Nguyễn Nam Tiến Giuse Trần Ngọc Hoàng Maria Lê Phượng An Tôn Trần Văn Hộ

tienthinh77@yahoo.com Henry.tran@calvet.ca.gov maryp_le@yahoo.com htran555@frontiernet.net

916-792-6488 916-869-6615 916-947-0738 916-753-4106

Trưởng Khối Truyền Thông Thư Ký Thủ Quỹ Trưởng Khối Ba Ngày

Phêrô Nguyễn Tom Maria Trần Ngọc Bích Maria Đinh Mỹ Hiền Phêrô Trần Quốc Tuấn

tomnguyen715@hotmail.com ngocbichtran09@gmail.com thidinhus@yahoo.com stevenqtran@yahoo.com

408-582-3251 916-996-6869 408-504-8015 916-896-5760

Trưởng Trường Lãnh Đạo Tài Liệu

An Tôn Vương Anh Tuấn Gioan Baotixita Lưu Thanh Hải

anhtvuong@yahoo.com dluu99@gmail.com

916-812-7110 916-990-5050

Phong Trào Cursillo- Ngành Việt Nam - Giáo Phận Sacramento

Địa Chỉ Liên Lạc

Website: http://www.cursillo-sac.org

Ban Điều Hành Email:  bandieuhanh2013@cursillo-sac.org

Cursillista Email Group: email-group@cursillo-sac.org

Văn Phòng Điều Hành

Trường Lãnh Đạo
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Ngày Tháng Chủ Đề Thánh Kinh Ghi Chú
9 tháng 01 Ultreya: Trung Kiên theo Thầy như Thánh Phaolô Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata Gl 2, 16:19-21 7PM-9PM GX CTTD

 

13  tháng 2 Ultreya: Tìm Hiểu Năm Đời Sống Thánh Hiến  Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan Gn 21:15-19 7PM-9PM GX CTTD

 

15  tháng 3 Khai Mạc Tĩnh Huấn: Tinh Thần Cầu Nguyện  Trích Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Colose 4:2-6 6PM-9PM GX CTTD

 

22  tháng 3 Tĩnh Huấn Tuần 2: Tinh Thần Bác Ái Trích Thư thứ I Thánh Phaolô gởi tín hữu Corinto 13:1-10 6PM-9PM GX CTTD

 

29  tháng 3 Tĩnh Huấn Tuần 3: Tinh Thần Khiêm Nhường Trích Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Philipphê 2:1-11 6PM-9PM GX CTTD

 

12  tháng 4 Tĩnh Huấn Tuần 4: Tinh Thần Vâng Phục Trích Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma Rm 16:17-20 6PM-9PM GX CTTD

 

19  tháng 4 Tĩnh Huấn Tuần 5: Tinh Thần Phục Vụ Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan Ga 13:4-14 6PM-9PM GX CTTD

 

26  tháng 4 Tĩnh Huấn Tuần 6 : Tinh Thần Hiệp Nhất Trích Thư thứ I Thánh Phaolô gởi tín hữu Corinto 12:12-27 6PM-9PM GX CTTD

 

3 tháng 5 Tĩnh Huấn Tuần 7 : Tinh Thần Chứng Nhân Trích Phúc Âm theo Thánh Matthêu Mt 5:13-16 6PM-9PM GX CTTD

 

10  tháng 5 Tĩnh Huấn Tuần 8 : Thực Hiện Palanca Trích Thư thánh Phaolô gởi tín hữu Rôma Rm 8:18-27 6PM-9PM GX CTTD

 

14-17  tháng 5 Khoá Cursillo Nam Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan Ga 15:16 14-17 tháng 5  

Colfax

21-24  tháng 5 Khoá Cursillo Nữ Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan Ga 15:16 21-24 tháng 5  

Colfax

13  tháng 6 Ultreya: Thánh Thể Trong Đời Sống Cursillista Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan Ga 15:4-17 7PM-9PM GX CTTD

Đón Tân Khoá Sinh  

10  tháng 7 Ultreya: Tiến Tới Tình Bạn Thiêng Liêng  Thư thứ nhất thánh Phaolô gởi tín hữu Thêxalônica 1Tx 5:12-22 7PM-9PM GX CTTD

 

14 tháng 8 Ultreya: Chân Dung của Thầy Trích Phúc Âm theo Thánh Luca Lc 9:28-36 7PM-9PM GX CTTD

 

11 tháng 9 Ultreya: Sống trung kiên với hội Nhóm và Ultreya  Trích Thư  thánh Phaolô gởi tín hữu Philipphê Pl 3:17-21, 4:1 10AM-1PM GX CTTD

 

9-10 tháng 10 Tĩnh Tâm: Cùng nhau vui sống loan báo Tin Mừng Trích Phúc Âm theo Thánh Luca Lc 4:14-21 6PM-10PM 9AM-6PM

Colfax

13  tháng 11 Ultreya: Tạ Ơn Chúa trong Mọi Hoàn Cảnh Trích Thư  thánh Phaolô gởi tín hữu Philipphê Pl 4:4-9 7PM-9PM GX CTTD

 

11  tháng 12 Ultreya: Loan báo Tin Vui mỗi ngày Trích sách Tiên Tri Isaia IS 12:2-6 7PM-9PM GX CTTD

Trường Lãnh Đạo sinh hoạt 2 tuần một lần tại Trung Tâm Việt Ngữ - Giáo Lý Thánh Giuse 11:15AM - 1PM Rm 011

Nơi gửi: Cha Chánh  Xứ CTTĐ, Trần Bình Khả 

Cha Phó Xứ CTTĐ, Trường Kỳ

Cha Nguyễn Văn Huyền

Thày sáu  Nguyễn Nam Tiến

Thày Sáu Nguyễn Bình An         

Điện thoại : Trần  Ngọc Hoàng (916)869-6615 henry.tran@calvet.ca.gov

Trần Hộ (916) 753-4106 htran555@frontiernet.net
Lê Phượng (916)947-0738 maryp_le@yahoo.com

Vương Anh Tuấn (916)812-7110 anhtvuong@yahoo.com

http://www.cursillo-sac.org

Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam
Giáo Phận Sacramento

Lịch Sinh Hoạt Năm 2015
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Sun Mo Tue We Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

2 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

Sun Mo Tue We Thu Fri Sat Sun Mo Tue We Thu Fri Sat Sun Mo Tue We Thu Fri Sat

1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

Sun Mo Tue We Thu Fri Sat Sun Mo Tue We Thu Fri Sat Sun Mo Tue We Thu Fri Sat

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

Sun Mo Tue We Thu Fri Sat Sun Mo Tue We Thu Fri Sat Sun Mo Tue We Thu Fri Sat

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

July August September

October November December

April May June

PHONG TRÀO CURSILLO SACRAMENTO LỊCH 2015
January February March

Tĩnh Tâm Colfax (9-10/10)

Tiệc Quan Thầy (23/1)

Đón Tân Cursillistas (13/6)

Cursillo Picnic (25/7)

Ultreya Họp BDH

3 Tuần Họp Khối Tĩnh Tâm Colfax (20/9)

Họp Các Khối Khóa 3N K3N Colfax Khóa Nam (14-17/5)

8 Tuần Tĩnh Huấn K3N Colfax Khóa Nữ (21-24/5)

Trường Lãnh Đạo
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Đôi Lời Cảm Tạ 

 

Kính thưa quý Cha, quý Thầy, quý Sơ cùng toàn thể Anh Chị Em Cursillitas: 
 
Đây là năm thứ ba Ban Truyền Thông của phong trào Cursillo ngành Việt Nam tại Sacramento 
chập chững  thực hiện cuốn Đặc San trong dịp mừng lễ Quan Thầy Thánh Phao Lô. Cuốn Đặc 
San 2015  mang  chủ đề rất dể thương và đầy ý nghĩa: "Niềm Vui Trong Thầy".  
 
Ban Truyền Thông  xin tri ân tất cả vì nhận được rất nhiều bài viết từ các cha, các sơ, và các 
anh chị; nhất là các cha, các sơ đã đến với phong trào như một hồng ân, cũng như các anh chị 
đã sinh hoạt với phong trào lâu năm nhưng chưa từng viết bài cho Đặc San.  Có lẽ anh chị đã 
hiểu  được gía trị đích thực của cuốn Đặc San không phải ở những câu văn hay, lưu loắt, hấp 
dẫn, và lôi cuốn nhưng là giá trị tinh thần:  Qua cảm nghiệm Khóa Ba Ngày, qua những lần đi 
trợ tá, hay qua đời sống Ngày Thứ Tư mà chúng ta đã nhận ra được tình yêu của Thầy Chí 
Thánh dành riêng cho mình, và anh chị  muốn dùng cuốn Đặc San như một phương tiện để 
giải bày, chia sẻ những cảm xúc, cảm nghiệm, những tâm tư của chính mình cho tất cả anh chị 
em khác trong phong trào. 
 
Mặc dù  cuốn Đặc San được tròn 3 tuổi nhưng chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót 
về nhiều mặt như: kỹ thuật, chính tả, tranh ảnh, cách trình bày, v.v… Xin quý cha, quý thầy, 
quý sơ cùng toàn thể anh chị Cursillistas thông cảm. 
 
Thay mặt ban Truyền Thông em xin chân thành cảm tạ quý cha, quý thầy, quý sơ, và các anh 
chị trong phong trào đã hy sinh hết mình để giúp ban Truyền Thông thực hiện cuốn Đặc San 
đầy ý nghĩa và có gía trị tinh thần cho phong trào. 
 
Nguyện xin Thầy Chí Thánh luôn đồng hành và trả công bội hậu cho quý cha, quý thầy, quý sơ, 
và toàn thể quý anh chị mọi ngày trong đời sống đầy gian truân thử thách. 
 
DeColores! 
 
Phêrô Tom Nguyễn 
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