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hoï :
"Ai ñeán vôùi toâi maø khoâng döùt boû cha meï, vôï con, anh em, chò em, vaø caû
maïng soáng mình nöõa, thì khoâng theå laøm moân ñeä toâi ñöôïc. Ai khoâng vaùc
thaäp giaù mình maø ñi theo toâi, thì khoâng theå laøm moân ñeä toâi ñöôïc. Töø boû heát
nhöõng gì mình coù
"Quaû theá, ai trong anh em muoán xaây moät caây thaùp, maø tröôùc tieân laïi
khoâng ngoài xuoáng tính toaùn phí toån, xem mình coù ñuû ñeå hoaøn thaønh
khoâng ? Keûo lôõ ra, ñaët moùng roài maø khoâng coù khaû naêng laøm xong, thì moïi
ngöôøi thaáy vaäy seõ leân tieáng cheâ cöôøi maø baûo : 'Anh ta ñaõ khôûi coâng xaây, maø
chaúng coù söùc laøm cho xong vieäc.' Hoaëc coù vua naøo ñi giao chieán vôùi moät vua
khaùc, maø tröôùc tieân laïi khoâng ngoài xuoáng baøn tính xem mình coù theå ñem
moät vaïn quaân ra, ñöông ñaàu vôùi ñoái phöông daãn hai vaïn quaân tieán ñaùnh
mình chaêng ? Neáu khoâng ñuû söùc, thì khi ñoái phöông coøn ôû xa, aét nhaø vua ñaõ
phaûi sai söù ñi caàu hoaø. Cuõng vaäy, ai trong anh em khoâng töø boû heát nhöõng gì
mình coù, thì khoâng theå laøm moân ñeä toâi ñöôïc.
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Laøm moân ñeä laø moät vieäc laøm
nghieâm tuùc. Ñaây khoâng phaûi laø
moät caûm tính boàng boät nhaát
thôøi. Nhöng laø moät vieäc laâu daøi.
Chuùa Gieâsu ví vieäc laøm moân ñeä
theo Chuùa vôùi vieäc “xaây döïng
moät caây thaùp” vaø vieäc “chieán ñaáu
vôùi keû thuø”. Xaây döïng caây thaùp laø
moät vieäc laøm lôùn lao. Chieán ñaáu
vôùi keû thuø laø vieäc laøm nghieâm
troïng. Vì theá caàn phaûi ngoài
xuoáng suy tính cho caån troïng,
chi li. Cuõng theá vieäc laøm moân ñeä
cuûa Chuùa laø moät vieäc laøm
nghieâm tuùc, vöøa lôùn lao nhö söï
nghieäp caû ñôøi, vöøa nghieâm troïng
vì aûnh höôûng tôùi caû ñònh meänh.
Vì theá phaûi ngoài xuoáng suy tính
cho kyõ löôõng ñeå coù theå theo
Chuùa ñeán cuøng. Phaûi suy tính kyõ
löôõng vì laøm moân ñeä laø töø boû ñeán
taän cuøng.

töôïng duy nhaát, khoâng yeâu meán
ai hôn thaøy. Chính vì theá maø
phaûi töø boû taát caû, khoâng chæ
ngöôøi thaân maø töø boû caû chính
baûn thaân vôùi nhöõng yù nghó rieâng
tö. Ñeå khoâng nhöõng ñi theo thaøy,
soáng nhö thaøy maø coøn aên noùi
nhö thaøy, suy nghó nhö thaøy
nöõa. Kitoâ höõu laø ngöôøi mang
Chuùa Kitoâ trong mình. Muoán coù
Chuùa Kitoâ trong mình, ta phaûi
loaïi boû taát caû nhöõng gì khoâng
phaûi Chuùa ra khoûi mình. Ñieàu
naøy chaéc chaén khoâng deã daøng.
Nhöng ta an taâm, vì Chuùa Gieâsu
khoâng chæ ñoøi hoûi ta. Ngöôøi ñaõ
ñoøi hoûi chính mình tröôùc. Chuùa
Gieâsu khoâng chæ ñoøi ta vaùc thaùnh
giaù. Chính Ngöôøi ñaõ vaùc thaùnh
giaù tröôùc. Ta seõ caûm thaáy deã
daøng vì chæ vieäc laøm nhö Chuùa
Gieâsu.

Laøm moân ñeä laø töø boû ñeán
taän cuøng. Moân ñeä khoâng phaûi laø
keû hieáu kyø cöôõi ngöïa xem hoa.
Moân ñeä khoâng phaûi laø keû taøi töû
nay laøm mai khoâng. Moân ñeä laø
ngöôøi ñi theo thaøy suoát ñôøi, soáng
nhö thaøy trong moïi söï. Chính vì
theá maø phaûi coi thaøy laø thaàn

Laøm moân ñeä laø laøm nhö
Chuùa Gieâsu. Neáu Chuùa Gieâsu
ñoøi hoûi ta töø boû, chính Ngöôøi ñaõ
töø boû tröôùc. Ngöôøi ñaõ töø boû trôøi
cao ñeå xuoáng ñaát thaáp. Ngöôøi ñaõ
töø boû ñòa vò laøm Thieân Chuùa ñeå
xuoáng theá laøm ngöôøi. Söï töø boû
ñöôïc thaáy roõ qua vieäc Chuùa töï

nguyeän soáng ngheøo khoå, töï
nguyeän nhaän laáy toäi loãi cuûa loaøi
ngöôøi vaø töï nguyeän cheát thay
loaøi ngöôøi. Khoác lieät nhaát laø
Ngöôøi ñaõ töø boû yù rieâng ñeå hoaøn
toaøn vaâng theo yù Chuùa Cha.
Cuoäc chieán ñaáu khoác lieät ñaõ thaáy
trong vöôøn Gieâtsimani, khi nhìn
thaáy tröôùc caùi cheát ñau ñôùn tuûi
nhuïc saép tôùi, Ngöôøi run sôï muoán
laån traùnh boû cuoäc, neân ñaõ tha
thieát caàu xin Chuùa Cha : “Laïy
Cha, neáu coù theå ñöôïc, xin cho
con khoûi uoáng cheùn ñaéng naøy”.
Nhöng cuoái cuøng, Chuùa ñaõ töø boû
yù rieâng, vaâng theo yù Chuùa Cha,
saün saøng ra ñi chòu cheát :
“Nhöng ñöøng theo yù con, xin
vaâng yù Cha maø thoâi”.
Nhôø hoaøn toaøn töø boû yù rieâng,
vaùc thaùnh giaù ñi ñeán cuøng, Chuùa
Gieâsu ñaõ hoaøn thaønh coâng vieäc
cuûa Chuùa Cha trao phoù, ñem ôn
cöùu ñoä ñeán cho moïi ngöôøi. Ngöôøi
moân ñeä, khi hoaøn toaøn töø boû
chính mình, seõ neân moät vôùi
Chuùa Kitoâ, coäng taùc vaøo coâng
cuoäc cöùu ñoä cuûa Chuùa.
TGM. GIUSE NGOÂ QUANG KIEÄT
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Thö Chuû Tòch
Quý Anh Chị Cursillistas thân mến ,
Phong trào Cursillo ngành Việt Nam thuộc Giáo phận San Jose, hân hoan chào
mừng và hoan hỉ đón tiếp quý anh chị hai khóa 32 và 33 , những thành viên mới của
đại gia đình Cursillo vừa hoàn tất xong khóa tĩnh huấn.
Nhìn lại chặng đường đã qua với lòng tạ ơn Thiên Chúa với bao nhiêu Hồng ân
Ngài đã ban cho mỗi cursillistas cách riêng và cho phong trào nói chung. Chúng ta
vui mừng và tin tưởng vào sự dấn thân khi nhìn vào tương lai
Lời Cha Linh Hướng thay mặt Thầy Chí Thánh sai quý anh chị ra đi : “ Chúa
Giêsu tin tưởng nơi anh /chị “ và quý anh chi đã chấp nhận dấn thân. Chặng đường
của ngày thứ tư trước mặt rất cam go, nhiều thử thách, sẽ phải đụng chạm với thực tế
khó khăn về mọi mặt trong cuộc sống hằng ngày, nhưng”…Con trông cậy vào ơn
Thánh Chúa. “
Thưa quý anh chi cursillistas, khóa cursillo ba ngày có thể ví như một đời sống
mới, một cuộc tái sinh trong Chúa Kitô, như một sự truyền thông sống động của
người Kitô hữu. Sự tái sinh này có được là nhờ sự hiệp thông chân thật, đó là sự tiếp
xúc sống động với cộng đồng đức tin
Giờ đây “ Ngày thứ tư “ của quý anh chi mới thật sự bắt đầu, Sống kiên trì ngày
thứ tư chính là phương tiện hành động có tính cách cộng đồng, nhằm gia tăng sự
hóan cải , và tiếp tục sống Kitô hữu đích thực, cuối cùng sẽ làm dậy men Giáo Hội
và các Cộng Đồng nhân loại với tinh thần phúc âm, và sẽ cải đổi xã hội
Để giữ được tinh thần hăng say này. Phong trào khuyến khích những cursilistas
đến với nhau bằng những buổi sinh hoạt “ Hội Nhóm “ , “ Ultreya “ và “ Trường
Huấn Luyện “ . Đến để chúng ta cùng nhau học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cũng
như nâng đở nhau trong những công tác tông đồ thể hiện sự liên kết của người cursillistas trong tình yêu Thầy Chí Thánh
Phong trào cầu chúc quý anh chị luôn được tràn đầy ân sủng và ơn bền vững
trong ơn nghĩa Chúa, để chúng ta ra đi thực thi những điều đã hứa với Ngài
Thân ái kính chào quý anh chị trong Thầy Chí Thánh Giêsu

Đai Diện Phong Trào Cursillo
JOSEPH HUYØNH QUOÁC THU
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Phuùc AÂm Hoùa
Gia Ñình
1. DAÃN NHAÄP
Gia ñình laø neàn taûng cuûa xaõ
hoäi, laø ‘Tieåu Giaùo Hoäi’. Gia ñình
khôûi ñi töø hai ngöôøi qua Bí Tích
Hoân Nhaân, roài coù con caùi. Do
ñoù :’Gia ñình laø caên nguyeân, laø
boái caûnh, nôi Giaùo Hoäi vaøo tieáp
xuùc vôùi töøng theá heä’ (1).
Chính Thieân Chuùa laø Ñaáng
keát hôïp hai ngöôøi nam nöõ, roài
ban cho hoï con caùi laø hoa traùi
cuûa tình yeâu vôï choàng, seõ laø
ñieåm noái keát moïi thaønh vieân gia
ñình.
Phuùc AÂm hoùa trong gia ñình,
coù nghóa laø tinh thaàn Phuùc AÂm
phaûi ñöôïc thaám nhuaàn vaø theå
hieän trong cuoäc soáng ñoái vôùi
khung caûnh cuûa toaøn theå gia ñình
cuõng nhö ñoái vôùi moãi thaønh vieân
cuûa gia ñình.
2. GIAÙO HOÄI TAÏI GIA
Qua tình yeâu Thieân Chuùa
ban taëng cho vôï choàng, gia ñình
ñöôïc phaùt trieån theâm vôùi con caùi
… Trôû thaønh cha meï, hoï laø
nhöõng nhaø giaùo duïc ñaàu tieân, coù
nhieäm vuï daïy con caùi kính meán
Thieân Chuùa vaø thöông yeâu anh
em nhö chính mình (Mc 12,3031).
Ngöôøi con naøo coù yù daâng

mình cho Thieân Chuùa thì
khuyeán khích, caàu nguyeän vaø
giuùp ñôõ con mình ñi theo tieáng
goïi, vì ‘Trôû thaønh moân ñeä cuûa
Chuùa Gieâsu, laø chaáp nhaän lôøi
môøi goïi, haõy thuoäc veà gia ñình
cuûa Thieân Chuùa, soáng phuø hôïp
vôùi loái soáng cuûa Ngaøi : Ai laøm
theo yù Cha Ta ôû treân trôøi, thì keû
aáy laø anh em cuûa Ta, ,laø chò em
vaø laø Meï cuûa Ta’ (Mt 12,49).
Trong cuoäc soáng tò naïn taïi
Hoa Kyø, coäng ñoàng Daân Chuùa
Vieät Nam ñaõ cung caáp cho Giaùo
Hoäi Hoa Kyø moät soá ñaùng keå
nam nöõ tu só. Theo thoáng keâ gaàn
ñaây, soá chuûng sinh trong caùc Ñaïi
Chuûng Vieän chieám moät tyû leä
khaù cao, neân haàu nhö nhöõng
naêm gaàn ñaây, naêm naøo cuõng coù
moät soá Taân Linh Muïc chòu chöùc,
noùi leân loøng thöông yeâu cuûa
Thieân Chuùa daønh cho gia ñình
Vieät Nam.
Gia ñình laø tröôøng hoïc ñaàu
tieân cho vieäc toâng ñoà giaùo daân,
neân nhöõng ñieàu hoïc hoûi nôi gia
ñình, giuùp cho caùc thaønh vieân
soáng tinh thaàn Phuùc AÂm vaø trôû
neân caùc Kitoâ Höõu ñích thöïc, coù
khaû naêng mang Tin Möøng ñeán
cho tha nhaân.

3. CAÀU NGUYEÄN
Ngay töø khi coøn nhoû tuoåi,
treû em caàn ñöôïc daïy caàu nguyeän
tröôùc böõa aên; buoåi toái tröôùc khi
ñi nguû v.v… caàu nguyeän chung,
duø ngaén nguûi nhöng soát saéng, seõ
giuùp cho caû gia ñình coù dòp cuøng
nhau vinh danh Thieân Chuùa vaø
taï ôn Ngaøi veà nhöõng ôn ích ban
cho gia ñình. Sau khi keát thuùc,
cha meï vaø con caùi thay phieân
nhau daâng leân Chuùa moät ít lôøi
nguyeän; ñaây laø moät hình thöùc
daïy con caùi tham döï tích cöïc vaøo
vieäc caàu nguyeän.
Caàu nguyeän chung laø dòp
ñaëc bieät ñeå moïi ngöôøi lieân keát
vôùi nhau khi vui, luùc buoàn, khi
hy voïng, luùc naûn loøng … ñeå phoù
thaùc moïi söï leân Cha treân trôøi.
Chuùa Gieâsu mphaùn :’ÔÛ ñaâu coù 2
hay 3 ngöôøi hoäi hoïp nhaân danh
Ta, thì Ta ôû giöõa hoï’ (Mt 18,20).
Tröôùc khi choïn 12 toâng ñoà,
Chuùa Gieâsu ñaõ leân nuùi caàu
nguyeän suoát ñeâm (Lc 6,12), cho
ta thaáy söï caàu nguyeän quan
troïng ñeán möùc ñoä naøo. Söï sieâng
naêng caàu nguyeän chung seõ ñeå laïi
trong taâm khaûm cuûa con chaùu
moät ‘AÁn töôïng khoâng coù kinh
nghieäm töông lai naøo xoùa nhoøa
ñöôïc’ (1)
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Trong söù ñieäp Muïc Vuï Gia
Ñình, Giaùo Hoaøng Gioan Phaoloâ
II aân caàn nhaéc nhôû laàn haït Maân Coâi,
moät ñöôøng loái thieát yeáu nuoâi döôõng
söï taêng tröôûng thieâng lieâng cho caù
nhaân, vaø söï thoâng hieäp yeâu thöông
cho gia ñình (1)
Kinh Maân Coâi laø moät
phöông caùch caàu nguyeän deã
daøng, neân moïi ngöôøi treû giaø ñeàu
coù theå laàn chuoãi ñeå suy nieäm veà
coâng trình cöùu ñoä cuûa Thieân
Chuùa thöïc hieän nôi Chuùa Gieâsu
vaø Meï Maria.
4. LAØM GÖÔNG
Nôi gia ñình, treû em haáp thuï
cuoäc soáng ban ñaàu, veà phöông
dieän thieâng lieâng cuõng nhö xaõ
hoäi qua göông saùng cuûa cha meï.
Vì vaäy, moïi cöû chæ, lôøi noùi, haønh
ñoäng cuûa cha meï aûnh höôûng raát
nhieàu ñeán con caùi do tình thöông
yeâu. Khi caàn phaûi khieån phaït nheï
nhaøng, tha thöù vaø raên baûo theo
luaät Chuùa (Ep 6,4). Giaùo duïc con
caùi chu toaøn luaät cuûa Chuùa thì cha
meï phaûi toû ra vaâng phuïc thaùnh yù
Cha treân trôøi tröôùc heát.
Treû em cuõng laø con ngöôøi
do Chuùa saùng taïo, coù nhaân vò, vaø
luoân ñöôïc Thieân Chuùa thöông
yeâu. Khi caùc moân ñeä hoûi Chuùa
Gieâsu :’Ai cao troïng trong Nöôùc
Trôøi ?’ Chuùa Gieâu goïi moät treû em
ñeán, ñeå em ngoài giöõa hoï vaø
noùi :’Thaày baûo thaät anh em, neáu
anh em khoâng bieán ñoåi neân nhö
caùc treû nhoû, anh em seõ khoâng
ñöôïc vaøo Nöôùc Trôøi’ (Mt 18, 1-3).
Cha meï vaø con caùi cuøng
nhau caàu nguyeän haèng ngaøy vaø
cuøng nhau tham döï phuïng vuï
vaøo cuoái tuaàn, vaø caùc ngaøy leã
Trang 6

Gia đình được Phúc
Âm hóa chắc chắn
mọi người luôn sống
trong bằng an, hạnh
phúc, thương yêu
nhau trong sự quan
phòng

của

Thiên

Chúa, và sự nâng đỡ
phù trì của Đức Mẹ
và Thánh Cả Giuse.
Giáo Hội có sứ mạng
đem hết mọi người
đến với Thiên Chúa.
Gia đình Kitô Hữu
phải

chia

sẻ

sứ

mạng đó với Giáo
Hội, nhằm phục vụ
tha nhân, rồi đem
họ về với Chúa.
buoäc, seõ soáng trong tình thöông
yeâu cuûa Thieân Chuùa. Theâm vaøo
ñoù, cha meï neân khuyeán khích
con caùi tham gia caùc hoäi ñoaøn
tuøy theo sôû thích, tuoåi taùc haàu coù
dòp ñoùng goùp vaøo sinh hoaït cuûa

giaùo xöù nôi cö nguï. Ñaây laø cô
hoäi toát giuùp cho con caùi hoïc
hoûi theâm veà dôøi soáng cuûa
ngöôøi giaùo höõu maø gia ñình
khoâng coù theå cung caáp ñöôïc.
5. KEÁT LUAÄN
Nhö trình baày treân, gia
ñình laø ‘Tieåu xaõ hoäi’, ñoàng
thôøi cuõng laø ‘Tieåu Giaùo
Hoäi’, ba5c cha meaâ coù boån
phaän nuoâi döôõng con caaù
phaùt trieån veà theå chaát, maø
coøn nhieäm vuï giaùo duïc
chuùng bieát caàu nguyeän qua
cuoäc soáng haèng ngaøy.
Gia ñình ñöôïc Phuùc AÂm
hoùa chaéc chaén moïi ngöôøi
luoân soáng trong baèng an,
haïnh phuùc, thöông yeâu nhau
trong söï quan phoøng cuûa
Thieân Chuùa, vaø söï naâng ñôõ
phuø trì cuûa Ñöùc Meï vaø
Thaùnh Caû Giuse.
Giaùo Hoäi coù söù maïng
ñem heát moïi ngöôøi ñeán vôùi
Thieân Chuùa. Gia ñình Kitoâ
Höõu phaûi chia seû söù maïng ñoù
vôùi Giaùo Hoäi, nhaèm phuïc vuï
tha nhaân, roài ñem hoï veà vôùi
Chuùa. Chuùa Gieâsu phaùn :’AÙnh
saùng cuûa anh em cuõng phaûi
chieáu soi cho moïi ngöôøi nhö
vaäy, ñeå hoï xem thaáy caùc vieäc
laønh cuûa anh em maø ngôïi
khen Cha anh em ôû treân
trôøi’ (Mt 5,13-16)./GIUSE BUØI ÑÌNH ÑAÏM

Thaùng 9, 2007
(1) Söù Ñieäp Muïc Vuï Gia Ñình,
Toâng Huaán cuûa Giaùo Hoaøng
Gioan Phaoloâ II, trang 6, 27.28.
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NHÖÕNG ÑIEÀU CAÀN BIEÁT
VEÀ KHOÙA TÓNH HUAÁN CURSILLO
Khoùa Cursillo hay Khoùa “Tónh
Huaán Ba Ngaøy Cuoái Tuaàn” ñöôïc
coi laø moät troïng ñieåm cuûa tieán trình
ba giai ñoaïn trong sinh hoaït Cursillo. Suoát caû nhöõng ngaøy coøn laïi
cuûa cuoäc ñôøi, trong taâm khaûm
nhieàu Cursillista ñaõ haèn saâu nhöõng
hình aûnh vaø kyû nieäm cuûa ba ngaøy
tónh huaán, vaø cuõng nhôø theá nhieàu
ngöôøi ñaõ thay ñoåi loái soáng, lyù
töôûng, vaø caùc sinh hoaït thöôøng
nhaät.
Sôû dó khoùa Tónh Huaán Cursillo
coù ñöôïc uy löïc maõnh lieät nhö vaäy
chính laø nhôø söï aùp duïng nhöõng
nguyeân taéc thaàn hoïc caên baûn, phoái
hôïp vôùi caùc nghi thöùc thieâng lieâng,
vaø nhöõng kyõ thuaät saâu saéc... ñöôïc
nghieân cöùu moät caùch tæ mæ, khoa
hoïc, laïi ñöôïc thöû nghieäm vaø theâm
bôùt theo thôøi gian.
Sau ñaây, chuùng ta seõ laàn löôït
hoài töôûng laïi nhöõng hình aûnh,
nhöõng sinh hoaït trong Khoùa Tónh
Huaán, ñoái chieáu vôùi caùc ñieàu
khoaûn ghi trong cuoán Tö Töôûng
Caên Baûn cuûa Phong Traøo Cursillo
ñeå phaûn aûnh nhöõng ñieàu vöøa keå.
Trong phaïm vi baøi naøy, chuùng
toâi seõ laàn löôït ñeà caáp ñeán caùc vaán
ñeà chính sau ñaây:
Khoùa hoïc ñaõ döïa treân nhöõng
nguyeân taéc caên baûn cuûa thaàn hoïc
vaø cuûa Giaùo hoäi theå hieän trong
nhöõng “Rollo”.
Moät soá nghi thöùc thieâng lieâng
ñaëc bieät caàn thieát giuùp cho Khoùa
thaønh coâng moät caùch toái ña.

Nhöõng kyõ thuaät taâm lyùvaø khoa
hoïc ñöôïc aùp duïng trong vieäc rao
giaûng cuûa Khoùa Tónh Huaán.
I. NGUYEÂN TAÉC CAÊN BAÛN
Khoùa Tónh Huaán Cursillo
khoâng phaûi ñôn giaûn chæ laø moät dòp
nghæ cuoái tuaàn ñeå xaû hôi, oân laïi quaù
khöù, ñoàng thôøi daønh moät ít thôøi
gian ñeå ñoïc kinh, caàu nguyeän nhö
nhöõng buoåi caám phoøng thoâng
thöôøng khaùc. ngöôøi trôï taù laïi caøng
khoâng phaûi laø nhöõng ngöôøi raûnh roãi
ñeán laøm moät soá coâng vieäc taïp dòch
ñeå thoûa maõn nhu caàu baùc aùi maø
Giaùo Hoäi ñoøi hoûi. Thöïc ra Khaù
Cursillo ñaõ ñöôïc xaây döïng treân moät
soá nguyeân taéc thaàn hoïc caên baûn maø
neáu khoâng ñöôïc aùp duïng nghieâm
chænh, khoùa tónh huaán naøy khoâng
coøn phaûi laø moät khoùa hoïc Cursillo.
Nhöõng nguyeân taéc naøy coù theå lieät
keâ nhö sau:
Khoùa Cursillo laø motä khí cuï rao
giaûng cuûa Giaùo Hoäi veà tin möøng
cöùu ñoä cuûa Chuùa Cöùu Theá.
Moïi sinh hoaït cuûa Khoùa ñöôïc
phoù thaùc nôi Chuùa Thaùnh Linh.
Ngöôøi trôï taù laø chöùng nhaân
thöïc söï vaø soáng ñoäng cuûa söù ñieäp
tin möøng maø hoï rao giaûng.
a/ Khoùa Cursillo trong söù
maïng rao giaûng cuûa Giaùo Hoäi
Khoùa Tónh Huaán Cursillo chính
laø moät khí cuï trong söù maïng ngoân
söù cuûa Giaùo Hoäi, nhaèm haân hoan
rao giaûng bieán coá cöùu ñoä maø Chuùa

Kitoâ ñaõ thöïc hieän cho nhaân loaïi, ñeå
nhôø ñoù ngöôøi tham döï vieân caûm
nhaän ñöôïc troïng traùch caûi hoùa ñôøi
soáng cuûa chính mình, vaø daán thaân
vaøo coâng taùc Phuùc AÂm Hoùa traàn
theá.
Söù maïng naøy ñöôïc Chuùa Kitoâ
truyeàn laïi cho caùc Toâng Ñoà, vaø
moân ñeä cuûa Ngöôøi, nhöõng thaønh
vieân ñaàu tieân trong Giaùo Hoäi tieân
khôûi do chính ngöôøi saùng laäp, vaø
truyeàn laïi cho daân Chuùa ngaøy nay.
Nhö vaäy, coâng taùc toâng ñoà cuûa
ngöôøi trôï taù trong Khoùa Tónh Huaán
Cursillo bao goàm boán yeáu toá:
Tuyeân xöng söù ñieäp cöùu ñoä cuûa
Chuùa Gieâsu, Ñaáng ñaõ chia seû ñôøi
soáng thieâng lieâng cuûa Ngöôøi cho
chuùng ta, vaø cöùu chuoäc nhaân loaïi.
Söï tuyeân xöng phaûi chöùa ñöïng
lôøi keâu goïi caûi hoùa ñôøi soáng cuûa
moäi caù nhaân. Neáu vieäc tuyeân xöng
–hay noùi khaùc ñi- neáu khoùa Cursillo khoâng khôi ñoäng ñöôïc öôùc
nguyeän caûi hoùa ñôøi soáng, thì phaûi
coi laø ñaõ thaát baïi hoaøn toaøn.
Söï tuyeân xöng phaûi ñöôïc thöïc
hieän trong nieàm haân hoan vui möøng
vì ñaõ nhaän laõnh ñöôïc tình yeâu cuûa
Thieân Chuùa.
Söï tuyeân xöng phaûi ñöôïc theå
hieän döôùi hình thöùc chöùng nhaân
baèng chính lôøi noùi, vaø ñôøi soáng cuï
theå cuûa ngöôøi trôï taù.
(Xem chi tieát taïi caùc ñieàu 245
ñeán 249 cuoán Tö Töôûng Caên Baûn
Cuûa Phong Traøo Cursillo)
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b/ Chuùa Thaùnh Linh daãn ñaïo
Khoùa Tónh Huaán Cursillo
Laø moät khí cuï cuûa Giaùo Hoäi
trong vieäc Phuùc AÂm Hoùa traàn theá,
nhöõng ngöôøi trôï taù trong Khoùa Tónh
Huaán chæ laø keû thöøa haønh voâ duïng
vaø baát taøi, döôùi söï ñieàu khieån tuyeät
haûo cuûa Chuùa Thaùnh Linh. Chính
Ngöôøi ñaõ:
haønh ñoäng, vaø daãn giaét caùc trôï
taù
môû mieâng löôõi hoï ñeå hoï noùi
nhöõng lôøi caàn thieát
giaûi thích cho hoï yù nghóa saâu xa
cuûa nhöõng lôøi giaûng daäy cuûa Ñaáng
Cöùu Theá ñeå laïi
môû tai, môû loøng ngöôøi tham döï
vieân ñeå hoï nghe vaø laõnh nhaän Tin
Möøng.
Chính vì vaäy maø trong Toâng
Huaán Phuùc AÂm Hoùa Theá Giôùi
Ngaøy Nay, Ñöùc Thaùnh Cha Phaoloâ
Ñeä VI ñaõ vieát: “khoâng theå coù Phuùc
AÂm Hoùa neáu khoâng coù söï hôïp taùc
cuûa Chuùa Thaùnh Linh” (Xem ñieàu
2252 vaø 253 Tö Töôûng Caên Baûn
cuûa Phong Traøo Cursillo)
Bôûi theá cho neân, vai troø cuûa
Chuùa Thaùnh Linh ñöôïc ñaëc bieät ñeà
cao trong Khoùa Tónh Huaán: Tröôùc
khi khoùa hoïc baét ñaàu, vaø ngay
tröôùc Rollo khai khoùa cuûa Vieän/
Khoùa Tröôûng, moïi ngöôøi tham döï –
caû trôï taù laãn tham döï vieân- ñeàu
trang troïng caát cao lôøi haùt kinh
Chuùa Thaùnh Thaàn. Sau ñoù, tröôùc
moãi Rollo Chuùa Thaùnh Thaàn cuõng
ñöôïc thænh nguyeän ñeå nhoùm löûa
Tình Yeâu, ñeå taùc taïo moät taâm hoàn
môùi nôi ngöôøi taân Cursillista.
c/ Nguyeân taéc chöùng nhaân
trong vieäc tuyeân xöng Tin Möøng
taïi Khoùa Tónh Huaán Cursillo.
Nguyeân taéc naøy ñöôïc Ñöùc
Thaùnh Cha Phaoloâ VI ghi nhaän
trong Toâng Huaán Phuùc AÂm Hoùa
Trang 8

Những Rollo của
Khóa Tĩnh Huấn
đều quy hướng về
việc tuyên xưng
ơn cứu độ của
Chúa Kitô, kêu gọi
việc

hiến

dâng

cuộc

đời

của

người

Cursillista

cho lý theo chân
Chúa,

đem

Tin

Mừng, đem tình
yêu của Ngài đến
tận cùng trái đất,
vào

mọi

môi

trường xã hội.
trong Toâng Huaán Phuùc AÂm Hoùa
Theá Giôùi Ngaøy Nay, ôû muïc soá 76
nhö sau: “Giôø ñaây chuùng ta haõy
nhìn veà con ngöôøi cuûa nhöõng giaûng
vieân Tin Möøng. Ngöôøi ta thöôøng
noùi theá kyû hieän ñaïi khao khaùt söï
chaân chính. Ñaëc bieät nhaát nôi giôùi
treû, hoï gheâ tôûm söï giaû taïo vaø doái
traù, treân heát, hoï ñang ñi tìm söï thaät
vaø söï coâng chính. Nhöõng daáu chæ
thôøi ñaïi naøy phaûi thuùc ñaåy chuùng
ta. Daàu aâm thaàm hay oàn aøo, chuùng
ta luoân nhö bò thuùc baùch bôûi caâu

hoûi: Ta coù thöïc loøng tin nhöõng
ñieàu ta tuyeân xöng khoâng? Ta coù
thöïc söï rao giaûng nhöõng ñieàu
phaûn aûnh chính ñôøi soáng cuûa ta
khoâng? Chöùng nhaân veà ñôøi soáng
ñaõ trôû thaønh ñieàu kieän chính yeáu
nhaát ñeå ñaït keát quaû trong coâng
cuoäc rao giaûng.
(Ñieàu 265 cuoán Tö Töôûng Caên
Baûn Cuûa Phong Traøo Cursillo)
Cuõng vì vaäy, nhöõng Rollo cuûa
Khoùa Tónh Huaán ñeàu quy höôùng veà
vieäc tuyeân xöng ôn cöùu ñoä cuûa
Chuùa Kitoâ, keâu goïi vieäc hieán daâng
cuoäc ñôøi cuûa ngöôøi Cursillista cho
lyù theo chaân Chuùa, ñem Tin Möøng,
ñem tình yeâu cuûa Ngaøi ñeán taän
cuøng traùi ñaát, vaøo moïi moâi tröôøng
xaõ hoäi. Nhöõng ngöôøi tuyeân xöng –
nhöõng Rollista- cuõng ñöôïc giôùi
thieäu laønhöõng ngöôøi khoâng coù khaû
naêng thaàn hoïc, cuõng khoâng coù taøi
huøng bieän hay thuyeát giaûng, maø chæ
laø nhöõng chöùng nhaân cuûa nhöõng
ñieàu mình noùi.
Ñoù laø nhöõng nguyeân taéccaên
baûn ñaõ ñöôïc aùp duïng moät caùch
nghieâm chænh trong caùc Khoùa Tónh
Huaán Cursillo. Nhöõng nguyeân taéc
naøy ñöôïc theå hieän baøng baïc trong
moïi sinh hoaït cuûa ba ngaøy cuoái
tuaàn, vaø ñöôïc keát hôïp trong caùc
nghi thöùc cöû haønh trong thôøi gian
ñaëc bieät naøy.

(coøn tieáp)
CURSILLISTA PHAÏM VAÊN HÖÔÙNG
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CAÛM NGHIEÄM
CUÛA NGÖÔØI TRÔÏ TAÙ KHOÙA CURSILLO 32
Vieát theo yù töôûng ñaõ ñöôïc chia seû
trong buoåi beá maïc Khoùa Tónh
Huaán 32 V.N./SJ
Toâi döï khoùa Cursillo 141 taïi
Orange County naêm 1986. Sau
nhöõng naêm goùp phaàn vaøo vieäc
xaây döïng, hoaøn chænh vaø cuûng
coá Phong Traøo Cursillo Ngaønh
Vieät Nam taïi giaùo phaän San
Jose, toâi ñaõ ngöng sinh hoaït.
Trong quaõng thôøi gian hôn moät
thaäp nieân, toâi daõ khoâng beùn
baûng ñeán Camp Saint Francis,
duø vaãn tham döï hoïp Nhoùm
chuyeân caàn vaø ñeàu ñaën trong
Nhoùm Moâi Tröôøng, cuõng coù luùc
ñöôïc goïi teân laø Nhoùm Phan-xicoâ. (Trong Khoùa 32 naøy, tuy
khoâng heïn hoø, ruû reâ nhau töø
tröôùc, 3 anh em trong Nhoùm toâi
ñaõ cuøng ñeán trôï taù trong khoái
Giaùm Hoïc, vaø ñaõ ñöôïc “trình
dieãn” trong moät buoåi sinh hoaït
Hoäi Nhoùm maãu cuûa Rollo Hoïp
Nhoùm vaø Ultreya) Cuõng trong
thôøi gian naøy, toâi ñaõ coù nhieàu
dòp baét chöôùc Thaùnh Phaoloâ,
Toâng Ñoà cuûa Phong Traøo laøm
“trôï taù daân ngoaïi” (taïi UÙc, Phaùp,
Canada...)
Muøa Xuaân vöøa qua, ñaùp lôøi
keâu goïi cuûa moät soá anh em, toâi
trôû laïi vôùi Phong Traøo San Jose,
tham döï vaøo nhöõng sinh hoaït
cuûa tröôøng Huaán Luyeän, vaø caùc
buoåi Ñaïi Hoäi Ultreya vaø ñaëc

buoåi Ñaïi Hoäi Ultreya vaø ñaëc
bieät laø ghi teân trôï taù cho Khoùa
32 VN ñeå tìm laïi nhöõng kyû
nieäm, nhöõng caûm nghieäm cuûa
moät thôøi ñaõ qua…
Toâi ñaõ thöïc söï xuùc ñoäng ñeán
ngheïn ngaøo khi trôû laïi Camp St
Francis, vaø nhaát laø vaøo laïi caên
Nhaø Nguyeän nhoû beù vaø aám cuùng
maø toâi ñaõ töøng coù nhieàu dòp ñaém
mình trong khoâng khí thaân
thöông, tónh laëng ngaém nhìn böùc
aûnh Thaày Chí Thaùnh ñeå caàu
nguyeän, ñeå hoøa mình trong tình
yeâu cuûa Thaày. Toâi ñaõ caûm thaáy
thaät gaàn guõi vaø thaân maät vôùi
Thaày trong nhöõng giaây phuùt
tham döï Khoùa 32, cuõng nhö
trong nhöõng ngaøy Tónh Huaán
tröôùc ñoù ñeå chuaån bò cho Khoùa.
Toâi coù caûm nghieäm nhö ñaõ ñöôïc
ñoái thoaïi tröïc tieáp vôùi Thaày,
ñöôïc nghe nhöõng lôøi huaán duï
ñaày yeâu thöông, nhöng cuõng raát
nghieâm nghò trong quaõng thôøi
gian naøy. Toâi xin keå laïi nhöõng
caûm nghieäm ñoù döôùi nhöõng
tröôøng hôïp cuï theå sau ñaây:
Ngöôøi Anh Em trôï taù xa laï.
Nhö treân ñaõ vieát: toâi ñaõ
khoâng lieân laïc vôùi anh em, vaø
vôùi caùc sinh hoaït cuûa Phong
Traøo San Jose/V.N. trong nhieàu
naêm. Vì theá, khi trôû laïi toâi cuõng
nhö Töø Thöùc sau nhieàu naêm laïc

nhö Töø Thöùc sau nhieàu naêm laïc
vaøo choán Thieân thai, khi veà queâ
xöa, chaúng thaáy ai laø ngöôøi
quen cuõ, vaø cuõng chaúng maáy ai
bieát mình laø ... “caùi thöù gì”. Toâi
laï maët vôùi nhieàu ngöôøi, vaø raát
nhieàu ngöôøi cuõng nhìn toâi vôùi
con maét xa caùch... Vì theá, coù
nhöõng vieäc laán caán, khoâng haøi
loøng nhau trong moät buoåi tónh
huaán cuûa nhöõng tuaàn leã ñaàu
tieân. Sau ñoù, toâi laëng leõ, coá haïn
cheá nhöõng phaùt bieåu cuûa mình
trong caùc tuaàn keá tieáp, haàu traùnh
nhöõng baát hoøa coù theå xaûy ra.
Sau maáy tuaàn tónh huaán, ñeán
moät buoåi caùc Anh Em trong
Khoái boác thaêm ñeå caàu nguyeän
cho nhau, toâi boác ñöôïc laù thaêm
ghi teân ngöôøi anh em trôï taù ñaõ
khoâng vui vôùi toâi vì lôøi phaùt
bieåu cuûa toâi böõa tröôùc. Toâi laëng
ngöôøi! Caån thaän gaáp tôø thaêm boû
vaøo trong boùp. Toâi “thaéc maéc”
vôùi Chuùa: “Taïi sao con laïi phaûi
caàu nguyeän cho ngöôøi anh em
khoâng öa gì con?” Tieáp ñoù,
trong Thaùnh Leã saùng hoâm sau,
toâi laïi hoûi Chuùa caâu hoûi vöøa keå,
vaø theâm: “Chuùa muoán göûi gì
ñeán con trong bieán coá naøy?” Vaø,
töø saâu thaúm trong taâm khaûm toâi
lôøi Chuùa vang voïng: “Con ñaõ
thöïc söï yeâu meán anh em con
chöa? Con coù hôïp nhaát troïn veïn
vôùi anh em khi laøm coâng taùc
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Ta khi ñöôïc trao phoù khoâng?”
Theá laø toâi laëng leõ quyø goái.
cuùi ñaàu vaø chaép tay ñeå caàu
nguyeän cho caùc Anh Em, caùch
rieâng cho ngöôøi “Anh Em khoâng
maáy öa toâi!” Sau ñoù, toâi vieát thö
Palanca cho Anh.
Veà phöông dieän taâm lyù,
chuùng ta ñeàu bieát raèng: nhöõng
ngöôøi lôùn tuoåi, coù moät dó vaõng
ñeïp nhö anh trôï taù naøy, thì
thöôøng coù tính tình cöùng coûi, khoù
thay ñoåi, khoù khuaát phuïc, laïi coá
chaáp, raát töï aùi... neân toâi nghó
raèng toâi vaø anh khoù coù theå “get
along well” vôùi nhau ñöôïc. Theá
nhöng, khi vaøo khoùa Tónh Huaán,
ñeán ngaøy thöù hai, chuùng toâi ñaõ
coù theå noùi chuyeän vôùi nhau moät
caùch vui veû; vaø ngaøy thöù ba,
chuùng toâi ñaõ caûm thoâng, taâm
tình maät thieát....
2-Ngöôøi tham döï vieân baát
ngôø.
Ñeán tuaàn Tónh Huaán cuoái
cuøng, toâi nhaän ñöôïc danh saùch
De Curia maø toâi ñöôïc chæ ñònh
laøm trôï taù baøn. Löôùt qua teân caùc
tham döï vieân trong danh saùch,
toâi baát ngôø thaáy teân moät anh baïn
thaâm giao cuûa toâi ngay trong
haøng ñaàu tieân. Chuùng toâi quen
nhau gaàn nöûa theá kyû tröôùc, khi
coøn hoïc Trung Hoïc. Gaëp laïi
nhau treân ñaát Myõ hôn 30 naêm
tröôùc, chuùng toâi ñaõ coù nhieàu sinh
hoaït vôùi nhau: tieäc tuøng aùi höõu,
hoaït ñoäng xaõ hoäi, ñaáu tranh...
nhöng khoâng bao giôø toâi noùi vôùi
anh veà Cursillo. Toâi quan nieäm
raèng : hoàn ai naáy giöõ. Baây giôø
thaáy teân anh ôû ñaây, toâi töï hoûi taïi
Trang 10

thaáy teân anh ôû ñaây, toâi töï hoûi taïi
sao anh baïn naøy baây giôø laïi
tham döï Cursillo. Ñaõ troán ñöôïc
ñeán luùc naøy, taïi sao laïi coøn chui
vaøo choán naøy? vaø laïi vaøo ñuùng
luùc toâi ñi trôï taù, vaø vaøo ñuùng De
Curia toâi phaûi ngoài baøn?
Duø vaäy, theo thoâng leä, toâi
vaãn caàu nguyeän cho anh, vaø cho
caùc anh khaùc trong De Curia
naøy, nhöng traùnh lieân laïc tröïc
tieáp.
Moät ñeàu laï luøng khaùc xaûy
ñeán luùc baét ñaàu Khoùa Tónh
Huaán: Vì coù nhöõng tham döï vieân
boû cuoäc vaøo phuùt choùt, neân phaûi
coù söï “taùi phoái trí”. De Curia maø
toâi ñöôïc chæ ñònh laøm trôï taù ñöôïc
huûy boû. Anh Giaùm Hoïc höùa seõ
trao cho toâi danh saùch cuûa De
Curia môùi maø toâi seõ phaûi ngoài
laøm trôï taù baøn vaøo saùng hoâm
Thöù Saùu (ngaøy sinh hoaït ñaàu
tieân cuûa Khoùa). Saùng hoâm sau,
toâi ñöôïc trao cho moät danh saùch
cuûa De Curia môùi toâi seõ ngoài
baøn. Nhìn vaøo danh saùch naøy,
toâi vaãn khoâng thoaùt khoûi Anh
baïn cuõ.

vieäc chuû laøm. Nhöng Thaày goïi
Anh Em laø baïn höõu, vì taát caû
nhöõng gì Thaày nghe ñöôïc nôi
Cha Thaày, Thaày ñaõ cho Anh
Em bieát. (Gioan 15:15)
Toâi ñaõ xöû söï vôùi ngöôøi maø
toâi goïi laø baïn thaân, baïn thaâm
giao nhö theá naøo??? Vaø toâi laïi
cuùi ñaàu, söû duïng “chieác ñoøn
baåy” cuûa ngöôøi Cursillista.

3. Moät moùn quaø ñaëc bieät

Khoâng coù tình thöông naøo
cao caû hôn tình thöông cuûa
ngöôøi ñaõ hy sinh tính maïng vì
baïn höõu cuûa mình. (Gioan
15:13)

Trong cuoäc soáng Ngaøy Thöù
Tö cuûa Ngöôøi Cursillita, toâi ñaõ
ñi trôï taù nhieàu laàn vôùi nhieàu vai
troø khaùc nhau. Haàu nhö sau moãi
laàn trôï taù, toâi ñeàu nhaän ñöôïc
moät “taëng phaåm ñeàn ôn” cuûa
Thaày Chí Thaùnh, coù theå laø moät
ñieàu veà ñôøi soáng taâm linh,
nhöng cuõng coù theå laø moät may
maén trong ñôøi soáng vaät chaát. Coù
leõ ngöôøi ngoaøi cho laø toâi cöôøng
ñieäu hoùa moät bieán coá tình côø
naøo ñoù (co-incident). Nhöng
trong con maét Ñöùc Tin cuûa toâi,
toâi tin ñoù laø moät hoàng aân Chuùa
ban cho toâi.

Thaày khoâng coøn goïi Anh Em
laø toâi tôù nöõa, vì toâi tôù khoâng bieát

Khoùa 32 vöøa qua laïi cho toâi cô
hoäi ñeå xaùc ñònh laïi nhaän ñònh naøy:

Toâi laïi “ñaët vaán ñeà” vôùi
Chuùa trong lôøi caàu nguyeän, vaø
ñöôïc nhaéc laïi caùch xöû söï trong
“Tình Baïn” cuûa Thaày Chí
Thaùnh:

Ngaøy Thöù Baûy, Ngaøy Ñöùc
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Ngaøy Thöù Baûy, Ngaøy Ñöùc AÙi,
caùc Tham Döï Vieân ñöôïc dòp
“taâm tình tröïc tieáp” vôùi Thaùnh
Theå. Sau laàn Vieáng Thaùnh Theå
taäp theå cuûa Khoùa vaøo buoåi
saùng, töøng De Curia gaëp rieâng
Chuùa vaøo sau Rollo Haønh Ñaïo.
Toâi ñaõ höôùng daãn De Curia
cuûa toâi ñi vaøo Phoøng Thaùnh
Theå. Sau khi caùc Tham döï
Vieân ñaõ trình baøy taâm tö cuûa
mình, Anh Baïn cuûa toâi ñeà nghò:
trong khung caûnh thaät gaàn guõi
vaø aám cuùng naøy, moãi ngöôøi
kính hoân Thaùnh Theå moät laàn
tröôùc khi giaõ töø Ngöôøi. Toâi laø
ngöôøi cuoái cuøng oâm hoân Thaùnh
Theå moät caùch ... noàng chaùy.
Moät caûm giaùc thaät ñaàm aám,
thaân thöông truøm laáp taâm hoàn
vaø thaân xaùc toâi!!! Nhö nuoái
tieác, toâi tìm giaáy lau khung
kính cuûa maët nhaät, vaø qua maøn
leä moûng toâi laïi hoân Thaùnh theå
moät laàn nöõa tröôùc khi böôùc ra
ngoaøi...
Toâi ñaõ haøng ngaøy chòu leã
baèng tay; laïi coù nhieàu laàn röôùc
Thaùnh Theå cho ngöôøi bònh, ñeå
Thaùnh Theå ngay trong tuùi aùo
tröôùc ngöïc, caïnh traùi tim,
nhöng chöa coù ñöôïc caûm giaùc
ñaëc bieät nhö luùc hoân Thaùnh
Theå vöøa qua...
Trong quaõng thoøi gian veà
chieàu cuûa cuoäc ñôøi mình, Toâi
chaúng bieát coøn ñi trôï taù ñöôïc
bao nhieâu laàn, nhöng luùc naøo
ñöôïc neám tröôùc nhöõng giôø
khaéc beân Chuùa, thaät laø ñieàu voâ
cuøng quyù giaù!
CURSILLISTA PHAÏM VAÊN HÖÔÙNG

HỠI CURSILLISTA ,NÀY LÀ MẸ CON !
Trong cuộc hành trình
chinh phục đức tin và
gieo rắc Tin Mừng nơi
trần thế, người Cursillista
nhận lãnh sứ mệnh của
một chiến sĩ phúc âm,
dấn thân nhập cuộc để
canh tân và thánh hóa
người đời và đời người.
Chuẩn bị hành trang vào
đời cho người Cursillista,
người ta thường nhắc đi
nhắc lại khẩu hiệu “một
tay nắm Chúa, một tay
nắm anh chị em”.
Hẳn nhiên, Thầy Chí Thánh và anh chị em là hai đầu hành trang chĩu
nặng đòn gánh trên vai người chiến sĩ Cursillista. Nhưng những cảm nghiệm
về cuộc đời cũng như về sứ mệnh phúc âm hóa môi trường qua 16 năm sinh
hoạt trong phong trào Cursillo, đã tô đậm hình ảnh Mẹ Maria trong tôi, thúc
đẩy tôi viết ra những giòng này, như một chia sẻ cảm nghiệm cá nhân trong
buổi hội nhóm..
Thật ra, thủ bản, kinh nguyện cũng như sinh hoạt phong trào có nhắc tới
mẹ Maria như đấng trung gian muôn ơn. Nhưng quan sát và tìm hiểu một
cách sâu xa hơn, tôi cảm nghiệm rằng, hình ảnh Mẹ chưa đủ đậm nét, và vai
trò Mẹ chưa được đề cao đúng mức trong các sinh hoạt của phong trào. Thật
vậy, suốt 15 Rollo trình bày trong khóa Tĩnh Huấn 3 ngày, tôi không thấy
Rollo nào đề cập tới Mẹ trong vai trò cầu bầu, thông ơn và đồng công cứu
chuộc! Cũng thế, trong các sinh hoạt khác đặc biệt như nguyện gẫm, đền tạ,
Agape, Magnanita, chầu Thánh Thể..tôi cũng không ghi nhận có buổi sinh
hoạt nào dành riêng cho Mẹ! Có thể lịch sử phong trào từ buổi ban đầu đã tập
trung mọi sinh hoạt vào Thầy chí Thánh, đúng theo tinh thần “Thầy đã chọn
con” và “ Thầy sai con đi”, nhưng theo thiển ý của cá nhân tôi, sự lựa chọn
của Thầy, và nhất là sứ điệp của Thầy dành cho con, hẳn phải có sự dự phần
của Mẹ, Mẹ của Thầy và mẹ của con!
Cảm nghiệm thêm về sự gắn bó của người Cursillista với Mẹ Maria, tôi
xin mời mọi người nhìn lại cuộc đời của Mẹ khi còn tại thế và cả khi Mẹ đã về
Trời, chúng ta sẽ nhận thức được vai trò của mẹ trong sứ mệnh đồng công cứu
thế.
Trước hết, khởi đầu công cuộc giáng trần và cứu thế của Ngôi hai, chính
Mẹ đã mở cánh cửa cứu rỗi cho nhân loại qua hai chữ “xin vâng”. Tôi nhớ
mãi hình ảnh Thầy Chí Thánh đứng phía ngoài cánh cửa không có nắm, gõ và
chờ đợi người bên trong hé mở. Ở đây, trong giây phút truyền tin, cả tầng
trời cũng phập phồng chờ đợi. Chúa Thánh Linh gõ cửa lòng Mẹ, nhẫn nại
chờ đợi Mẹ mở lòng đáp ứng. Chúng ta thử tưởng tượng nếu lúc ấy, Mẹ từ
(xem tiếp theo trang 45)
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BẢN TIN ULTREYA

DANH SÁCH KHOÁ NAM M-32VNSJ
16/8/2007—19/8/2007
STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Trang 12

Tên Thánh

Martin
Phanxico Xavie
Dominico
Maximilien Kolbe
Giuse
Giuse
Dominico Savio
Anthony
Vincent
Phero
Giuse
Giuse
Gioakim
Lorenso
Giuse
Gioan Baotixita
Joseph
Joseph
Gioan Baotixita
Giuse
Phaolo
Phero
Lm. Đaminh
Anton
Gioakim
Phero
Matthew
Micae
Phero
Thomas
Hilary
Anton
Phaolo
Giuse
Agustino
Gioan Baotixita
Inhaxio
Giuse
Anton
Carollo
Phaolo
Phero
Giuse
Phero
Matthew

Họ

Trịnh Hoài
Nguyễn An
Cao Xuân
Ðỗ Minh
Ðỗ Văn
Hoàng Trọng
Nguyễn Trần
Ðoàn Phương
Nguyễn
Trần Ðình
Vương Văn
Trần Thái
Nguyễn
Phạm Hữu
Bùi Quang
Nguyễn Ðức
Nguyễn
Ngô Tiến
Nguyễn Ngọc
Nguyễn
Nguyễn Văn
Võ Ðăng
Kiều Ngọc
Vũ Hữu
Ðinh Văn
Vương Công
Huỳnh Tấn
Cao Văn
Trần
Vũ Quang
Trần Bá
Trương
Trần Nguyễn Cao
Tô Ðình
Nguyễn Văn
Nguyễn Quốc
Bùi Xuân
Khổng Ðạt
Phạm Quang
Nguyễn Thanh
Nguyễn Văn
Nguyễn Thế
Hoàng Ðình
Trần Nguyễn Cao
Phan Hoàng

Tên

An
Andre
Bình
Chánh
Chi
Ðức
Duy
Hải
Hào
Hiến
Hoà
Hoàng
Hoàng
Hồng
Hùng
Hùng
Hưng
Hưng
Huy
Joseph
Khoa
Khoa
Linh
Luân
Mạnh
Nam
Phát
Phát
Phong
Phục
Quyền
Richky
Sinh
Tấn
Thoan
Thuần
Thúc
Tony
Trung
Tú
Tuấn
Tuyên
Viên
Viên
Vương

THÁNG 9, 2007

DANH SÁCH KHOÁ NỮ F-33VNSJ
23/8/2007—26/8/2007
STT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Tên Thánh

Họ

Tên

Madalena

Nguyễn

An

Lucia Maria

Nguyễn Thị Lan

Anh

Anna

Nguyễn

Anna

Phelomena

Nguyễn

Barbara

Anna

Nguyễn Thị

Cẩm

Teresa

Trần Thị Kim

Chi

Maria

Nguyễn Mai

Chi

Maria Theresa

Phạm

Chirstine

Maria

Nguyễn Rose

Christine

Sr. Cecilia

Phan Lam

Chuộng

Martha Maria

Ngô Kim

Cúc

Maria

Trần Nguyễn

Hoa Ðăng

Sr. Josephine

Vũ

Ðào

Anna

Nguyễn Thị Thanh

Ðào

Maria

Hoàng Bích

Duyên

Margarette

Lê Khánh

Hằng

Maria

Phùng Thị

Hằng

Maria Teresa

Bùi

Ga

Teresa

Trần

Hạnh

Sr. Maria

Vũ Thị

Hợp

Martha

Phạm Thu

Hương

Maria Magarita

Phạm Hồng

Hương

Maria

Vũ Phan Thiên

Hương

Maria

Phạm

Kaitlyn

Maria

Nguyễn

Kellie

Maria

La

Kelly

Lucia

Trần Thị Kim

Khánh

Teresa

Trịnh

Kiều

Maria

Mai Loan

Lilian

Martha Anna

Lê Thị

Linh

Anna

Ngô Quỳnh

Linh

Maria

Khỗng

Lisa

Teresa

Nguyễn My

Mai

Anna

Nguyễn Thị

Mỹ

Maria

Nguyễn Thị

Nga

Maria

Trần

Ngân
DS/KNF-33SJVN (XEM TIẾP TRANG 14)
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37
38

Maria Jacqueline

Ðinh Thị Bích

Ngọc

Maria

Nguyễn Thị

Ngọc

39

Agnes

Nguyễn Thị

Nguyệt

40

Maria

Mai

Nhơn

41

Maria

Huỳnh Mai

Petrie

42

Maria

Lê

Mỹ Phúc

43

Rosa

Hoàng Thị Thu

Quang

44

Theresa

Lê Vô

Suy

45

Maria

Nguyễn Thị Kim

Thanh

46

Maria

Trần Thị

Thu

47

Annett

Trương

Thu

48
49
50
51
52
53
54
55

Maria

Dương Thi Thanh

Thủy

Cecilia

Đổ Khánh

Trinh

Maria Martha

Nguyễn Thủy

Trúc

Maria Goretti

Phạm Kim

Tuyến

Anna

Nguyễn Diệu

Uyên

Maria

Nguyễn Ngọc

Uyên

Anna

Trần Thị

Vóc

Maria

Hoàng Thị

Vương
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HÌNH ẢNH TĨNH HUẤN 3 NGÀY TẠI SAINT FRANCIS CAMP TỪ 16/08/2007 ĐẾN 19/08/2007

KHÓA NAM M-32SJVN

Toàn thể Các Tân Cursillista Khoá M-32SJVN

Toàn thể Các Tân Cursillista , Ban Điều Hành, Các cha Lính Hướng và Các Trợ Tá
Trang 15

BẢN TIN ULTREYA

DECURIA ANDRE

1 Matthew

Huỳnh Tấn

Phát

San Jose

(408) 258-2978

Trưởng

2 Thomas

Vũ Quang

Phục

Rancho Cordo

(916) 985-8342

Thư Ký

3 Anton

Vũ Hữu

Luân

Daly City

(650) 756-9155

4 Dominico

Cao Xuân

Bình

Sacramento

(916) 395-4715

5 Phero

Nguyễn Thế

Tuyên

San Jose

(408) 578-2660

6 Phero

Trần

Phong

San Jose

(408) 226-3152

Trang 16
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DECURIA GIACOBE

1

Phero

Võ Đăng

Khoa

San Jose

(408) 225-3351

Trưởng

2

Phaolo

Trần Nguyễn Cao

Sinh

Bay Point

(925) 817-7181

Thư Ký

3

Phanxico Xavie

Nguyễn An

Andre

Portland

(971) 322-3397

4

Anton

Phạm Quang

Trung

Elcerrito

(510) 528-8543

5

Gioan Baotixita

Nguyễn Đức

Hùng

San Jose

(408) 274-7377

6

Dominico Savio

Nguyễn Trần

Duy

San Jose

(408) 223-9373

7

Martin

Trịnh Hoài

An

San Jose

(408) 929-2285
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DECURIA LUCA

1

Micae

Cao Văn

Phát

San Jose

(408) 550-5308

Trưởng

2

Anthony

Đoàn Phương

Hải

Sunnyvale

(408) 476-1415

Thư Ký

3

Giuse

Nguyễn

Joseph

Gilroy

(408) 847-7620

4

Inhaxio

Bùi Xuân

Thúc

San Jose

(408) 227-7202

5

Giuse

Hoàng Đình

Viên

San Jose

(408) 977-1572

6

Gioakim

Đinh Văn

Mạnh

San Jose

(408) 729-7587

7

Augustino

Nguyễn Văn

Thoan

San Jose

(408) 956-1710
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DECURIA GIOAN

1

Giuse

Khổng Đạt

Tony

San Jose

(408) 223-0826

Trưởng

2

Phero

Trần Nguyễn Cao

Viên

Concord

(925) 363-3488

Thư Ký

3

Anton

Trương

Richky

San Jose

(408) 504-5781

4

Maximilian Kolbe

Đỗ Minh

Chánh

San Jose

(408) 251-1477

5

Gioan Baotixita

Nguyễn Quốc

Thuần

San Jose

(408) 262-3268

6

Joseph

Nguyễn

Hưng

San Jose

(408) 629-5328

Trang 19

BẢN TIN ULTREYA

DECURIA MACCO

1 Gioan Baotixita

Nguyễn Ngọc

Huy

San Jose

2 Carollo

Nguyễn Thanh

Tú

Brent Wood (925) 513-3994 Thư Ký

3 Matthew

Phan Hoàng

Vương

Milpitas

(408) 258-2412

4 Giuse

Trần Thái

Hoàng

San Jose

(408) 532-0548

5 Giuse

Tô Đình

Tấn

San Jose

(408) 2813040

6 Gioakim

Nguyễn

Hoàng

San Jose

(408) 489-3838

Trang 20

(408) 694-8920 Trưởng
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DECURIA PHAOLO

1

Phaolo

Nguyễn Văn

Tuấn

Milpitas

(408) 719-8771

Trưởng

2

Hilary

Trần Bá

Quyền

Elk Grove

(916) 689-9110

Thư Ký

3

Giuse

Vương Văn

Hoà

Stockton

(209) 477-8025

4

Phaolo

Nguyễn Văn

Khoa

Daly City

(650) 994-3968

5

Lm. Đaminh

Kiều Ngọc

Linh

Bình Dương

(065) 082-2586

6

Vincent

Nguyễn

Hào

San Jose

(408) 272-8445

7

Phero

Trần Đình

Hiến

San Jose

(408) 360-9773
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DECURIA MATTHEW

1

Lorenso

Phạm Hữu

Hồng

San Jose

(408) 891-0493 Trưởng

2

Giuse

Đỗ Văn

Chi

San Leandro

(510) 667-9950 Thư Ký

3

Joseph

Ngô Tiến

Hưng

San Jose

(408) 258-3428

4

Giuse

Bùi Quang

Hùng

San Jose

(408) 225-8574

5

Phero

Vương Công

Nam

Oakland

(510) 325-7588

6

Giuse

Hoàng Trọng

Đức

San Jose

(408) 885-1843

Trang 22
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HÌNH ẢNH TĨNH HUẤN 3 NGÀY TẠI SAINT FRANCIS CAMP TỪ 23/08/2007 ĐẾN 26/08/2007

KHÓA NỮ F-33SJVN

Toàn thể Các Tân Cursillista Khoá F-33SJVN

Toàn thể Các Tân Cursillista , Ban Điều Hành, Các cha Lính Hướng và Các Trợ Tá
Trang 23
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DECURIA AGATA

1

Teresa

Trần Thị Kim

Chi

San Jose

(408) 360-9773

Trưởng

2

Maria

Dương Thi Thanh

Thủy

Hayward

(510) 782-8932

Thư Ký

3

Anna

Nguyễn Diệu

Uyên

Orinda

(925) 258-0867

4

Maria Goretti

Phạm Kim

Tuyến

San Jose

(408) 223-9373

5

Maria

Nguyễn Ngọc

Uyên

San Jose

(408) 963-9341

6

Margarette

Lê Khánh

Hằng

San Jose

(408) 528-1028

7

Maria

Nguyễn

Kellie

San Jose

(408) 266-6396
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DECURIA CECILIA

1

Annett

Trương

Thu

San Jose

(408) 387-2820

Trưởng

2

Sr. Cecilia

Phan Lam

Chuộng

San Leandro

(510) 351-5577

Thư Ký

3

Teresa

Trần

Hạnh

San Jose

(408) 667-8420

4

Maria

Nguyễn Mai

Chi

San Jose

(408) 646-8154

5

Anna

Ngô Quỳnh

Linh

San Jose

(408) 398-2705

6

Maria

Phạm

Kaitlyn

San Jose

(408) 363-9650
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DECURIA ANNA

1

Lucia Maria

Nguyễn Thị Lan

Anh

San Jose

(408) 229-0628

Trưởng

2

Maria

Nguyễn Thị

Ngọc

Santa Clara

(408) 244-1967

Thư Ký

3

Martha

Phạm Thu

Hương

San Jose

(408) 258-2083

4

Anna

Nguyễn thị

Cẩm

San Jose

(408) 258-2978

5

Phelomena

Nguyễn

Barbara

Elk Grove

(916) 684-4669

6

Maria Martha

Nguyễn Thủy

Trúc

San Jose

(408) 365-8506

7

Theresa

Lê Vô

Suy

Campbell

(408) 871-1940
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DECURIA MARIA

1

Maria

Mai

Nhơn

San Jose

(408) 532-8135

Trưởng

2

Anna

Trần Thị

Vóc

Sacramento

(916) 247-0750

Thư Ký

3

Maria

Hoàng Thị

Vương

San Jose

(408) 934-0843

4

Agnes

Nguyễn Thị

Nguyệt

San Jose

(408) 262-1943

5

Maria

Trần

Ngân

Santa Clara

(408) 261-1091

6

Sr. Maria

Vũ Thị

Hợp

San Jose

(408) 945-0500

7

Rosa

Hoàng Thị Thu

Quang

Alameda

(510) 749-6739
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DECURIA LUCIA

1

Maria

Nguyễn Thị Kim

Thanh

San Jose

(408) 274-4355

Trưởng

2

Anna

Nguyễn Thị Thanh

Đào

San Francisco

(415) 255-9533

Thư Ký

3

Maria

Huỳnh Mai

Petrie

San Ramon

(408) 482-4373

4

Maria

Vũ Phan Thiên

Hương

San Jose

(408) 532-0548

5

Maria Theresa

Phạm

Chirstine

San Jose

(408) 251-7837

6

Maria

Hoàng Bích

Duyên

San Jose

(408) 425-8123

7

Maria

Phùng Thị

Hằng

San Jose

(408) 460-7059
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DECURIA MONICA

1

Lucia

Trần Thị Kim

Khánh

San Jose

(408) 528-1028

Trưởng

2

Sr. Josephine

Vũ

Đào

Daly City

(650) 992-1560

Thư Ký

3

Martha Maria

Ngô Kim

Cúc

Squaw Walley

(559) 338-0617

4

Maria Jacqueline

Đinh Thị Bích

Ngọc

San Jose

(408) 646-3393

5

Maria Teresa

Bùi

Ga

San Jose

(408) 224-8676

6

Maria

Nguyễn Rose

Christine

San Jose

(408) 449-1161

7

Maria

Trần Thị

Thu

San Jose

(408) 984-3770
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DECURIA MARTHA

1 Anna

Nguyễn Thị

Mỹ

San Jose

(408) 225-8574

Trưởng

2 Teresa

Nguyễn My

Mai

San Francisco

(415) 255-1250

Thư Ký

3 Maria

Nguyễn Thị

Nga

San Jose

(408) 270-8187

4 Maria Magarita

Phạm Hồng

Hương

San Jose

(408) 251-6998

5 Madalena

Nguyễn

An

Santa Clara

(408) 261-0209

6 Anna

Nguyễn

Anna

San Jose

(408) 347-0369

7 Anna

Lê Thị

Linh

Oakland

(510) 785-1690

Trang 30
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DECURIA TERESA

1

Maria

Khổng

Lisa

San Jose

(408) 274-7377

Trưởng

2

Maria

Trần Nguyễn

Hoa Đăng

Concord

(925) 363-3488

Thư Ký

3

Teresa

Trịnh

Kiều

San Jose

(408) 387-2822

4

Maria

La

Kelly

San Jose

(408) 964-0877

5

Cecilia

Đổ Khánh

Trinh

San Jose

(510) 862-2263

6

Maria

Lê

Mỹ Phúc

Milpitas

(408) 263-6047

7

Maria

Mai Loan

Lilian

San Jose

(408) 781-4501

Trang 31
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Chúa và Biển
Chiêu nghe biển hát thì thầm trong gió
Tiếng Chúa gọi con, hãy quay bước về
Đại dương mênh mông, con là hạt cát
Giữa biển bao la, tình Ngài dâng cao
Rì rào rì rào, từng đợt sóng vỗ
Chiều rơi trên bãi biển vắng vội vàng
Hoàng hôn chợt đến gió chiều se lạnh
Cho con hạt cát thôi hết đi hoang
Nay con sẽ về hòa cùng biển hát
Du dương một bản tình ca vô thường
Cho con hòa vào lòng biển xanh ngát
Tan trong biển Chúa khối tình yêu thương
Chiều nghe biển hát thì thầm trong gió
Chiều nay con về bên Chúa, Chúa ơi!
DARCY NGUYEN
8/28/2007
Trang 32

THÁNG 9, 2007

Nhật Ký Tình Yêu
Mến tặng các Tân Cursillistas Khóa 32 & 33 San Jose

Trang nhật ký tôi bắt đầu hơi trễ
Chuyện tình yêu nghe có vẻ rất xa
Nhưng thực ra cũng có thể hôm qua
Nên hôm nay vẫn còn là rất mới

Trái tim Chúa như lửa hồng thiêu chảy
Cõi lòng tôi đang run rẩy giá băng
Cho tim tôi chợt ấm lại tình hồng
Toàn thân tôi như tràn căng nhựa sống

Chuyện tình tôi từ một chiều không đợi
Nhờ duyên trời nên được tới nơi đây
Cho lòng tôi biết nếm thử men say
Và ngụp lặn trong ba ngày tình ái

Ngày thứ hai càng bồi hồi xúc động
Một trời yêu vừa mở rộng quanh tôi
Ôi ! đắm say từng ánh mắt Chúa cười
Trong yến tiệc đón mừng tôi trở lại

Đêm đầu tiên còn thờ ơ, vụng dại
Lòng quắt quay khi hòa giải, xét mình
Tôi cúi đầu miệng lẩm nhẩm đọc kinh
Để lẩn tránh mắt ân tình của Chúa

Đứa con hoang đã lỗi lầm, sai trái
Nào ngờ đâu nó vẫn mãi được yêu…
Trong tay Cha, tôi đã khóc thật nhiều
Những giọt lệ của một chiều hạnh phúc

Ôi, đôi mắt bao niềm thương chất chứa
Lặng nhìn tôi đang lệ ứa tràn mi
Ánh mắt kia như tiếng gọi thầm thì
Của sóng biển đêm rầm rì quạnh vắng

Đêm dần buông, tiếng lòng càng thổn thức
Tiệc tình yêu là máu thịt Chúa đây
Rượu- Máu Ngài, tôi chưa uống đã say
Bánh-Thịt Chúa, tôi ngất ngây no thỏa

Rất tha thiết trong khoảng không tĩnh lặng
Cho lòng tôi quên cay đắng trần gian
Quên phận tôi dù tội lỗi muôn vàn
Để tận hưởng nguồn chứa chan hạnh phúc

Tôi chợt nghe trong tim mình rất lạ
Phút linh thiêng nhịp đập đã hồi sinh
Chúa với tôi quá gần gũi thân tình
Tôi trong Chúa thật như hình với bóng

Tôi cảm thấy như hoàn toàn ngã gục
Muốn gào lên cho hết sức, cạn hơi
Rằng con đây chẳng xứng đáng, Chúa ơi !
Chỉ mong nhận được một lời tha thứ…

Ngày thứ ba lòng tràn đầy hy vọng
Tôi hân hoan nhận sứ mệnh lên đường
Làm chứng nhân để loan báo yêu thương
Trên tất cả mọi nẻo đường Chúa muốn

Qua một đêm rất mênh mông, khó ngủ
Sáng hôm sau, tôi cứ ngỡ còn mơ
Trang sách kia tôi chỉ mở tình cờ
Kỳ diệu quá, ôi ! “Bài Ca Đức Ái “…

Ôi, Lạy Chúa !

Đã bao năm chưa một lần đọc lại
Cũng vì tôi quá khờ dại đó thôi
Đường tôi đi hẳn Chúa đã biết rồi
Vì tôi chẳng sống như “Lời của Chúa”
Trang sách này phải chăng là nhắc nhở
Tôi ngước lên, lòng lo sợ nài xin
Nhưng lạ thay, vẫn ánh mắt Chúa nhìn
Tha thiết quá với trái tim nồng cháy

Con yêu Chúa khi tuổi đời khá muộn
Giữa đường trần nhiều nguy khốn bủa vây
Xin ơn thiêng luôn trợ lực từng ngày
Để con mãi trong vòng tay của Chúa
Và nhật ký sẽ còn nhiều trang nữa !
San Diego 8/2007
CURSILLISTA NGUYEÃN THÒ XUAÂN
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THAØNH KÍNH PHAÂN ÖU
1. Cuï Baø MARTHA PHAN THI TA, Chuùa goïi ngaøy 9-6-2007 taïi VN, höôûng thoï 97 tuoåi.
Cuï Martha laø thaân maãu cuûa Curs. Nguyeãn Nhö Baù va Nguyeãn Thi Thanh Nghi, vaø laø Baø Noäi cuûa
Curs. Nguyeân Chan Tu.
2. OÂng GIUSE TRAÀN PHÖÔNG, Chuùa goïi ngaøy 13-6-2007 taïi San Jose höôûng thoï 77 tuoåi. OÂng Giuse
Traàn Phöông laø choàng cuûa Curs. Ñoaøn Thò Hoa.
3. Cuï Baø MARIA PHAÏM THI DAÀN, Chuùa goïi ngaøy 5-6-2007 taïi VN, höôûng thoï 81 tuoåi. Cuï Baø MARIA laø
Meï cuûa caùc Curs. Nguyeãn Thò Thu Taâm, Nguyeãn Thò Thu Nguyeät, Nguyeãn Vaên Höng vaø Ñaëng Theá.
4. Cuï Baø ANNA VU THI LUONG, Chuùa goïi ngaøy 15-7-2007 taïi Uhta, höôûng thoï 85 tuoåi. Cuï Baø ANNA laø
Meï cuûa Curs.Tran Dieu Thang, vaø laø Baø Ngoaïi cuûa 2 Curs. Nguyen Thi Mai va Nguyen Quy Thu.
5. OÂng Curs. MICAE NGUYEÃN VAÊN QUÙY, Chuùa goïi ngaøy 17-7-2007 tai Sanjose, höôûng thoï 77 tuoåi.
6. Baø Coá MARTHA NGOÂ THÒ CHÍN, Chuùa goïi ngaøy 18-7-2007 taïi San Jose, höôûng thoï 77 tuoåi. Baø Coá
MARTHA la hieàn theâ cuûa Curs Le Van Cö, vaø laø thaân maãu cuûa LM Phero Leâ Vaên Thaéng.
7. OÂng GIUSE KHOÅNG HÖÕU TÖÏA, Chuùa goïi ngaøy 23-7-2007 tAÏi San Jose, thoï 73 tuoåi. OÂng GIUSE laø
thaân sinh cuûa Curs. Khoång Lisa, Khoång Dat Tony vaø Nguyeãn Ñöùc Huøng.
8. Baø MARIA NGUYEN THI HOA, Chuùa goïi ngaøy 14-8-2007 taïi VN, thoï 69 tuoåi. Baø MARIA laø Chò
(nhöng ñöôïc kính troïng nhö ngöôøi Meï) cuûa AC Nguyeãn Ñöùc Vinh (Phuï taù TKH) & Nguyeãn Ha Thu
Thuûy.
9. Cuï Cursillista GIOAN TRAÀN VAÊN PHAP, Chuùa goïi ngaøy 21-8-2007 taïi Orange County. Cuï GIOAN laø
Baùc cuûa 2 Curs. Traàn Thaùi Hoaøng vaø Vuõ Phan Thieân Höông.
10. OÂng TADEO NGUYEÃN NHU SÖÛ, Chuùa goïi ngaøy 22-8-2007 taïi VN, thoï 76 tuoåi. Cuï TADEO laø caäu cuûa
Curs. Le Van Tung.
11. Cuï OÂng PHERO NGUYEN MINH, Chuùa goïi ngaøy 24-8-2007 taïi San Jose, höôûng thoï 90 tuoåi. Cuï
PHERO laø thaân sinh cuûa Curs. Nguyeãn Kim Haèng, Nguyeãn Ñöùc Haûi, vaø laø Nhaïc phuï cuûa Curs. Buøi Vaên
Be.

NGUYEÄN XIN CHUÙA NHAÂN TÖØ BAN CHO CAÙC LINH
HOÀN THAÂN YEÂU SÔÙM ÑÖÔÏC VEÀ NÔI VÓNH PHUÙC !
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DANH SAÙCH CAÙC ANH CHÒ CURSILLISTA
ÑOÙNG NIEÂN LIEÃM TRONG THAÙNG 6-2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Giuse Bui Duy Sang
Maria Pham thi Yến
Anna Tran Ngoc Dung
Teresa Vu Kim Anh
AC Nguyễn Đức Trinh
và Nguyễn Thị Ngãi
Đặng Thành Tốt
Hồ Sĩ Hùng

$20.00
$20.00
$20.00
$20.00

DANH SAÙCH CAÙC ANH CHÒ CURSILLISTA
ÑOÙNG NIEÂN LIEÃM TRONG THAÙNG 7-2007

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

PHONG TRÀO CURSILLO GIÁO PHẬN SAN JOSÉ,
NGHÀNH VIỆT NAM CHÂN THÀNH CẢM TẠ

$40.00
$20.00
$20.00

T Ổ N G C Ộ N G : $160.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LỜI CẢM TẠ

Maria Nguyễn thị Mai
$ 20.00
Nguyễn Mỹ Hạnh
$ 20.00
Nguyễn Chính Lập
$ 20.00
Trần Tuyết Sinh
$ 20.00
Nguyễn văn Sáng
$ 20.00
Hoàng thị Bốt
$ 20.00
Nguyễn Đình Trọng
$ 20.00
Lê Đình Môn
$ 20.00
Vũ Kim Tho
$ 20.00
Trần Đình Phương
$ 20.00
Hoàng thi Khen
$ 20.00
Maria Ng. Thanh Thủy
$ 40.00
Nguyễn Trung Thu
$ 20.00
Nguyễn Đức Tuyên
$ 60.00
( tiền gửi báo Ultreya )
CĐ Cursillo Oakland
$ 50.00
( tiền gửi báo Ultreya )
Nhu Công
$ 25.00
Duân Công
$ 25.00
Dom. Nguyễn Công Ân $ 20.00
Nguyễn Trung Can
$ 20.00
$ 20.00
Thái thi Ngọc Huờng
Nguyễn Anh Tôn
$ 25.00
Đặng Thị Thể
$ 25.00
Hoàng Ngọc Khánh
$ 25.00
Nguyễn thi Phương Anh $ 25.00
Linh Vũ
$ 20.00
Phạm Thúy Hằng
$ 20.00

•

CÁC ANH CHỊ ĐÃ YỂM TRỢ 2 KHOÁ TĨNH HUẤN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CHỊ TUYẾT
A/C CHƯƠNG + MẾN
A/C ĐẠI-YẾN & KIM-THÀNH
A/C KHÓAT-NGÂU
A/C MINH-TRINH
A/C LẬP-XINH
A/C CHƯƠNG MẾN
CHỊ KIM
CHỊ HẠNH
CHỊ HẢI ĐOÀN
CHỊ ANH NGỌC
ANH VŨ HỮU LUÂN

•

YỂM TRỢ “ BUỔI ULTREYA ĐÓN TÂN CURSILLISTAS:

1.
2.

CHỊ HOÀNG KIM
ANH VŨ HỮU LUÂN

ủng hộ
ủng hộ
ủng hộ
ủng hộ
ủng hộ
ủng hộ
ủng hộ
ủng hộ
ủng hộ
ủng hộ
ủng hộ
ủng hộ

XÔI
CÁ
TÔM KHÔ
TRỨNG
GẠO,TRỨNG,COOKIES
NƯỚC MẮM
CÁ
BÁNH, XÔI KHÚC
BÁNH NGỌT
HOA VẢI
HỘT VỊT LỘN
TRÁI CÂY

ủng hộ
ủng hộ

XÔI KHÚC
TRÁI CÂY

CÙNG TẤT CẢ QÚY ÂN NHÂN, ĐÃ CẦU NGUYỆN VÀ
GIÚP ĐỠ TRONG MỌI ĐIỀU K IỆN, ĐỂ HAI KHÓA HỌC VÀ
BUỔI ĐÓN TÂN CUSILLISTAS ĐƯỢC HOÀN TẤT TỐT ĐẸP.
XIN THÀY CHÍ THÁNH TRẢ CÔNG BỘI HẬU CHO TÒAN
THỂ QÚY VỊ

TM/VPDH/PT CURSILLO VIETNAM SAN JOSE
JOSEPH HUYØNH QUOÁC THU

T Ổ N G C Ộ N G : $640.00
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NGUYEÂN TÖÛ, HOÙA HOÏC
VAØ
HOØA BÌNH

Vieát ñeå töôûng nhôù coá Linh Muïc Cursillista Peter NGUYEÃN ÑAÊNG KHOA
Khoaûng ñaàu naêm 2005, phi thuyeàn Deep Impact cuûa cô quan NASA baét ñaàu thi haønh moät söù maïng ñaëc bieät:
Ñoùn ñöôøng sao choåi Tempel-1 ñang bay caùch traùi ñaát 133 trieäu caây soá laøm leäch höôùng bay cuûa noù ñeå baûo veä an
toaøn cho ñòa caàu. Ñeâm 03/07/2005, vaøo luùc 19h 21'42'' khi caùch sao choåi 900,000 caây soá, phi thuyeàn Deep Impact
ñaõ phoùng moät tieåu phi thuyeàn coù troïng löôïng 270 Kg bay thaúng vaøo sao choåi vôùi vaän toác 10.2 Km/giaây. Keát quaû:
ñuùng ngaøy Quoác khaùnh Hoa Kyø 04/07/2005, tieåu phi thuyeàn ñaõ ñaâm thaúng vaøo sao choåi, taïo neân moät vuï noå töông
ñöông 58,000 Kg thuoác noå TNT, vaø moät aùnh saùng phaùt ra gaáp 06 laàn lôùn hôn so vôùi döï tính cuûa NASA! Vuï noå naøy
taïo neân moät hoá raát lôùn treân thaân sao choåi Tempel-1.
Theo tính toaùn cuûa caùc chuyeân gia NASA, vieäc laøm toån thöông sao choåi Tempel -1,khoâng aûnh höôûng gì tôùi
traùi ñaát.Vieäc nghieân cöùu naøy coù chính xaùc hay khoâng? Khoâng coù caâu traû lôøi... nhöng cho tôùi nay taát caû caùc khoa hoïc
gia treân theá giôùi ñeàu ñoàng yù vôùi nhau raèng: Toaøn boä khoâng gian ñeàu hoã töông vôùi nhau baèng chính söùc ñaåy töï coù
cuûa moãi thieân theå. Vì vaäy khi sao choåi Tempel-1 bò hö haïi naëng, noù seõ maát ñi moät phaàn söùc ñaåy töï coù cuûa mình, seõ
thay ñoåi höôùng ñi, thay ñoåi löïc ñaåy, vaø seõ aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán nhöõng Haønh Tinh gaàn mình nhaát.
( Sao choåi
Tempel-1 naèm phía sau Haûi Vöông Tinh töùc vaãn thuoäc heä thoáng maët trôøi nhö Traùi Ñaát ). Söï thay ñoåi naøy seõ taïo
thaønh moät löïc soùng daây chuyeàn, laøm maát caân baèng caùc löïc huùt töï nhieân trong vuõ truï, seõ gaây neân nhöõng ñaïi hoïa
khoâng nhöõng cho traùi ñaát maø coøn lan roäng ra khaép vuõ truï. Sau vuï baén phaù caûn löïc ñi cuûa sao choåi Tempel-1 thì haèng
loaït thieân tai ñaõ giaùng xuoáng ñòa caàu. - Traän baõo Katrina taøn phaù mieàn Ñoâng Hoa Kyø, traän baõo ñöôïc xem laø lôùn
nhaát theá kyû. Tai hoïa xaûy ra ngay taïi ñaát nöôùc Hoa Kyø ñöôïc coi laø quoác gia maïnh nhaát haønh tinh vôùi nhöõng phöông
tieän caáp cöùu toái taân, coù nhöõng toaùn caáp cöùu nhanh choùng, nhöõng beänh vieän taân kyø laø nieàm mô öôùc cuûa nhöõng quoác
gia khaùc,cuõng ñaønh boù tay: keát quûa haøng ngaøn ngöôøi cheát, haøng loaït thaønh phoá bò taøn phaù vaø bò nhaän chìm trong
bieån nöôùc, cho ñeán nay vaãn chöa theå phuïc hoài. - Tieáp sau ñoù laø nhöõng traän baõo khaùc khoâng keùm phaàn döõ doäi toång
coäng coù tôùi 26 traän baõo lôùn nhoû chæ tính rieâng cho naêm 2005 ñaõ xaûy ra treân ñaát nöôùc Hoa Kyø, moät con soá kyû luïc vaø
thaät ñaùng sôï. Keá tieáp laø haøng loaït nhöõng côn loác xoaùy cuoán theo haøng chuïc ngaøn nhaø cöûa trong nhieàu vuøng khaùc
nhau treân khaép caùc tieåu bang cuûa Hieäp Chuûng Quoác.
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Thieân tai xaûy ra treân khaép theá
giôùi coøn thaûm khoác hôn: Ñoäng ñaát
ôû bieân giôùi AÁn Hoài, ôû Nhaät, Iran ,
Iraq vaø Chile vôùi haøng traêm ngaøn
ngöôøi cheát, roài hieän töôïng ñaát
chuoài, soùng thaàn Tsumani. Tieáp
ñeán naêm 2006 haøng loaït nhöõng côn
baõo, ñoäng ñaát, nuùi löûa, chaùy röøng
vaø baêng tuyeát ñang tan daàn ôû hai
cöïc Baéc, Nam, nhöõng thieân tai bao
truøm khaép theá gôùi taïo ra nhöõng baát
oån cho toaøn theå nhaân loaïi. Taát caû
coù theå laø nhöõng thieân tai töï nhieân
nhö ñaõ xaûy ra töø haøng bao naêm
qua, nhöng cuõng coù theå hình thaønh
töø nhöõng söï maát caân baèng trong vuõ
truï. Nhöõng taùc haïi noùi treân coøn cho
chuùng ta thaáy chính chuùng ta ñang
töï huûy hoaïi chính mình vì khoâng
gìn giöõ moâi sinh: nhöõng "Hieän
Töôïng Nhaø Kính", "Loã Hoång Taàng
Ozone", hoaëc hieän töôïng "Haâm
Noùng Toaøn Caàu" ñeàu do chính con
ngöôøi trong quaù trình sinh soáng ñaõ
phung phí quaù ñaùng nhöõng gì
Thöôïng Ñeá ban cho. Söï haâm noùng
toaøn caàu phaùt sinh do vieäc khí thaûi
böøa baõi, moâi tröôøng bò oâ nhieãm taïo
ra nhöõng thay ñoåi khí haäu, thôøi tieát
vaø gaây ra nhöõng taùc haïi khaép moïi
nôi treân toaøn theá giôùi coù tính caùch
giaây chuyeàn söï taøn phaù khuûng
khieáp cuûa caùc caùc traän möa acid taïi
caùc nöôùc coâng nghieäp ñang phaùt
trieån nhö AÁn Ñoä , Trung Quoác,
Nam Döông, Maõ Lai, Thaùi Lan ñeå
laïi nhieàu di chöùng veà moâi sinh ñòa
chaát vaø söùc khoeû. Phaûi maát vaøi
chuïc naêm nöõa môùi coù theå khoâi
phuïc laïi ñöôïc .
Moãi naêm soá löôïng khí CO2
thaûi leân baàu trôøi taêng ñeán ñoä choùng
maët. Naêm 2000 (20 tyû taán ) naêm
2002 (24 tyû taán), vaø naêm 2006 (31
tyû taán) hôn 85% khí CO2 ñöôïc thaûi
ra bôûi nhöõng chaát ñoát hoaù thaïch
nhö daàu hoaû, than ñaù, khí ñoát v.v...
Veà soá löôïng daàu tieâu thuï thì Hoa

Veà soá löôïng daàu tieâu thuï thì
Hoa Kyø vôùi daân soá chæ baèng 5%
daân soá theá giôùi nhöng ñaõ tieâu thuï
25% naêng löôïng cuûa nhaân loaïi.
Trung Quoác ñöôïc xeáp haïng hai treân
theá giôùi trong danh saùch tieâu thuï
daàu hoaû nhöng löôïng CO2 thaûi ra
töø neàn coâng nghieäp cuûa nöôùc naøy
gaáp 2.5 laàn nhieàu hôn Hoa Kyø vì
hoï ñaõ tieâu thuï 35% toång saûn löôïng
than cuûa nhaân loaïi. Caùc nöôùc nhö
Nga, Trung coäng, AÁn Ñoä, Hoa Kyø
coù moät traùch nhieäm raát lôùn trong
vieäc thaûi CO2, nhöng hoï ñaõ töø choái
khoâng tham gia hieäp öôùc KYOTO
(1997). Ñeå ngaên ngöøa "Hieäu ÖÙng
Nhaø Kính" moät ñieàu caàn bieát laø caùc
nhaø maùy ñieän treân theá giôùi phaûi
chòu traùch nhieäm 1/4 soá löôïng CO2
ñöôïc thaûi ra treân baàu trôøi. Laõnh vöïc
coâng nghieäp, vaän taûi vaø nhöõng sinh
hoaït khaùc cuûa con ngöôøi chòu traùch
nhieäm 3/4 soá löôïng CO2 coøn laïi.
Ñaõ coù nhieàu nhoùm nghieân cöùu khí
haäu döï ñoaùn raèng nhieät ñoä trung
bình cuûa theá giôùi seõ taêng töø 1,5 ñeán
4,5 ñoä C töø baây giôø cho ñeán 2050.
Ñeán ñoù möïc nöôùc bieån seõ daâng leân
töø 10cm-90cm, vaø coâng nghieäp
caøng phaùt trieån, con ngöôøi caøng caàn
nhieàu hôn caùc nguoàn naêng löôïng.
Cho ñeán nay 80% naêng löôïng taïo
ra ñeàu phaûi duøng than ñaù vaø nhieân
lieäu daàu moû, nhöng ñaây laø nhöõng
nguoàn döï tröõ coù haïn. Moät soá caâu
hoûi ñöôïc ñaët ra laø con ngöôøi coøn söû
duïng nhöõng nhieân lieäu hoaù thaïch
trong bao laâu nöõa? Caùc chuyeân gia
cho raèng coøn coù theå khai thaùc daàu
khí trong voøng 40-50 naêm; Biogas
60-70 naêm; than 200 -250 naêm. Veà
daàu khí thôøi gian coù theå keùo daøi laâu
hôn neáu khai thaùc theâm ôû nhöõng
ñòa taàng saâu hôn trong ñaát lieàn,
ngoaøi theàm luïc ñòa hay nhöõng loaïi
caùt coù chöùa Asphan hoaëc caùc loaïi
ñaù coù chöùa daàu maø gaàn ñaây ñaõ

hieän ra nhöõng tröõ löôïng lôùn taïi
Canada vaø nhaát laø nhöõng quaëng moû
chöa ñöôïc khai thaùc ôû caû hai cöïc
Baéc vaø Nam coøn chìm saâu döôùi lôùp
baêng tuyeát bao phuû quanh naêm.
Nhöng nhöõng daïng khai thaùc naøy
ñoøi hoûi nhieàu voán lieáng vì phaûi
duøng nhieàu chuyeân vieân loãi laïc vaø
phaûi öùng duïng nhieàu kyõ thuaät tinh
vi vaø toái taân chæ coù nhöõng ñaïi coâng
ty cuûa Myõ môùi ñuû khaû naêng khai
thaùc.
Phaàn lôùn nguoàn nhieân lieäu hoùa
thaïch hieän naèm trong tay cuûa caùc
nöôùc Trung Ñoâng vaø ñaây laø moät vuõ
khí chieán löôïc cuûa hoï. Neáu coù
chieán tranh xaûy ra, giaù daàu seõ taêng
voït quaù möùc vaø seõ keùo theo nhöõng
haäu quaû khoù löôøng tröôùc ñöôïc cho
theá giôùi . Moät vaøi soá lieäu sau ñaây
cho ta thaáy nhöõng nhu caàu veà daàu
cuûa theá giôùi töø 2001-2025: tyû leä
nhaäp caûng daàu cuûa Myõ seõ taêng töø
55,7% leân 71%, Chaâu AÂu töø 50,1%
leân 68,6% vaø quan troïng nhaát laø
löôïng tieâu thuï daàu cuûa Trung Quoác
töø 31,5% leân 72,2%. Möùc taêng
tröôûng daàu moû cho theá giôùi laø1,9%
- 2% moãi naêm, vaø töø 80 trieäu - 100
trieäu thuøng / 1 ngaøy hieän nay leân
ñeán 120 trieäu - 140 trieäu thuøng / 1
ngaøy ñeán naêm 2020. Neáu khoâng coù
nhöõng phaùt minh môùi cho vaán ñeà
nhieân lieäu, daàu cuûa vuøng Trung
Ñoâng seõ khoâ caïn vaø baûn ñoà ñòa lyù
daàu hoûa theá giôùi coù theå thay
ñoåi .Vuøng bieån Caspian vôùi nhöõng
tröõ löôïng daàu khí vaø hôi ñoát to lôùn
ñang ñöôïc caùc ñaïi coâng ty cuûa Myõ
khai thaùc, vaø teân nhöõng nöôùc nhö
Azerbaidjan, Kazakhstan (haøng thöù
ba treân theá giôùi veà tröõ löôïng daàu
moû) vaø Turkmenistan (ñöùng thöù
naêm veà tröõ löôïng khí ñoát). Theàm
luïc ñòa Vieät Nam ñaûo Coân Sôn
(haøng soá moät treân theá giôùi veà tröõ
löôïng khí ñoát ñang ñöôïc coâng ty BP
cuûa Anh khai thaùc) laø nhöõng teân
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cuûa Anh khai thaùc) laø nhöõng teân
tuoåi xa laï khoù ñoïc nhöng daàn daàn
seõ quen thuoäc vaø thay theá Iran ,Iraq
hay Saudi Arabia.
Tuy ñaõ coá gaéng tìm kieám
nhöõng moû môùi ñeå buø ñaép vaøo loã
hoång thieáu huït nhöng vôùi ñaø taêng
daân soá hieän nay cuøng nhu caàu cuûa
con ngöôøi ngaøy moät gia taêng, nhaân
loaïi hieän ñang phaûi ñoái dieän vôùi
tình traïng khuûng hoaûng nhieân lieäu
traàm troïng trong töông lai. Theá giôùi
seõ ra sao khi nhöõng ngaønh kyõ ngheä
phuï thuoäc vaøo daàu khí ngöng hoaït
ñoäng. Ñeå giaûm bôùt nhöõng phuï
thuoäc ñoù con ngöôøi ngaøy caøng ra
söùc tìm caùc nguoàn naêng löôïng saïch
vaø môùi ñeå thay theá xaêng daàu nhö:
naêng löôïng maët trôøi, naêng löôïng
söùc gioù, naêng löôïng taïo ra töø nöôùc,
ñiaï nhieät, thuûy trieàu... Caùc daïng
naêng löôïng naøy ñaõ vaø ñang ñöôïc
khai thaùc, tuy nhieân do giaù thaønh
cao vaø caàn moät dieän tích lôùn ñeå söû
duïng neân caùc daïng naêng löôïng naøy
chæ cung caáp ñöôïc 13,6% - 14% cho
theá giôùi goàm coù:
1-Thuûy ñieän 6,6%
2-Nhieân lieäu coå truyeàn goàm coù:
cuûi,than caùc loaïi vaø raùc 6,4% 3-Maët
trôøi , gioù, ñòa nhieät thuûy trieàu 0.7%
- 1%
Toång coäng caùc daïng naêng
löôïng treân theá giôùi neáu quy ra daàu
laø 8,5 tyû taán, trong ñoù 40% laø daàu
24% laø than vaø 22% laø khí thieân
nhieân, löôïng tieâu thuï naêng löôïng
khaùc nhau tuøy moãi quoác gia ñang
phaùt trieån hoaëc ñaõ phaùt trieån,
nhöng ñaø gia taêng daân soá vaø taêng
tröôûng kinh teá ôû caùc nöôùc ñang
phaùt trieån laøm ngöôøi ta döï baùo raèng
trong thôøi gian tôùi, nhu caàu naêng
löôïng cuûa theá giôùi seõ taêng leân gaáp
ñoâi vaø 80% seõ taäp trung vaøo caùc
quoác gia naøy. Toång daân soá theá giôùi
trong naêm 1996 laø 5,8 tyû nhöng
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giôùi trong naêm 1996 laø 5,8 tyû nhöng
ñöôïc döï baùo laø ñeán naêm 2025 laø 8
tyû vaø naêm 2050 seõ leân ñeán 9,8 tyû
Ñeå giaûi quyeát baøi toaùn naêng
löôïng vaø moâi tröôøng cho theá giôùi,
naêng löôïng maø con ngöôøi coù theå söû
duïng laâu daøi trong thôøi gian tôùi
phaûi döïa vaøo nhieàu nguoàn nhieân
lieäu ñaët treân tieâu chuaån haïn cheá toái
ña khí thaûi CO2 trong ñoù naêng
löôïng nguyeân töû ( Nuclear Power )
goùp phaàn ñoùng goùp quan troïng.
Vaäy naêng löôïng nguyeân töû laø gì?
Vaø noù coù nhöõng öu ñieåm gì? Tröôùc
heát chuùng ta neân tìm hieåu ñoâi neùt
veà naêng löôïng.
Naêng löôïng ñöôïc ñònh nghóa laø
naêng löïc laøm cho vaät theå chuyeån
ñoäng. Coù nhieàu daïng naêng löôïng
khaùc nhau nhö: ñoäng naêng laøm di
chuyeån vaät theå, nhieät naêng laøm
taêng nhieät ñoä cuûa vaät theå. Nhieät
sinh ra do ñoát cuûi, than, daàu khí vaø
ñöôïc söû duïng tröïc tieáp vaøo vieäc
söôûi aám, naáu nöôùng, sau ñoù coøn
ñöôïc duøng ñeå chaïy caùc ñoäng cô.
Ngoaøi ra nhieät coøn laøm chaïy turbine maùy phaùt ñieän ñeå saûn xuaát
ñieän naêng. Ñieän naêng raát tieän lôïi
coù theå söû duïng ngay laäp töùc chæ
baèng ñoäng taùc nhaán nuùt, neân vieäc
söû duïng raát roäng raõi.Trong xaõ hoäi
vaên minh ngaøy nay con ngöôøi soáng
khoâng theå thieáu ñieän naêng vaø naêng
löôïng nguyeân töû seõ cung caáp nhu
caàu ñieän naêng cho nhaân loaïi.
I - NAÊNG LÖÔÏNG NGUYEÂN
TÖÛ LAØ GÌ ?
Naêng löôïng nguyeân töû laø
naêng löôïng phaùt sinh do söï phaân
haïch ( Nuclear Fission ) cuûa Uranium vaø ñoù laø moùn quaø quyù giaù
maøThöôïng Ñeá ñaõ trao taëng cho con
ngöôøi chuùng ta phaûi söû duïng noù vaøo
muïc ñích hoøa bình,an toaøn vaø coi
ñoù nhö moät nguoàn naêng löôïng quí

vaøo muïc ñích hoøa bình,an toaøn vaø
coi ñoù nhö moät nguoàn naêng löôïng
quí giaù,theo ñònh nghóa cuûa vaät lyù
naêng löôïng nguyeân töû laø naêng
löôïng sinh ra khi coù coù söï phaân
haïch haït nhaân hoaëc khi toång hôïp
haït nhaân.Naêng löôïng cuûa 1 gr Uranium phaân haïch töông ñöông vôùi
naêng löôïng thu ñöôïc khi ñoát 2000
Kg daàu hoaëc 3000 Kg than ñaù.
II-NAÊNG LÖÔÏNG NGUYEÂN
TÖÛ PHAÙT SINH RA NHÖ THEÁ
NAØO?
Vaät chaát toàn taïi döôùi nhieàu
daïng khaùc nhau nhö theå raén, theå
loûng hay theå khí vaø goàm raát nhieàu
thaønh phaàn hoãn hôïp. Thaønh phaàn
nhoû beù nhaát cuûa moät chaát goïi laø
nguyeân töû (Atom), moãi nguyeân töû
ñöôïc taïo thaønh treân ba yeáu toá caên
baûn
a-Proton mang ñieän tích döông
b-Electron mang tích ñieän aâm
c-Neutron khoâng mang tích
ñieän
Proton vaø Neutron cuoán laáy
nhau naèm ôû trung taâm nguyeân töû
goïi laø nhaân nguyeân töû vaø Electron
quay chung quanh nhaân nguyeân töû
gioáng nhö Maët Traêng quay chung
quanh Traùi Ñaát.
Moãi nguyeân töû seõ mang moät soá
nguyeân toá tuøy theo soá Protons naèm
trong nhaân nguyeân töû soá nguyeân toá
naøy ñöôïc goïi laø soá nguyeân töû
(Atomic number). Thöïc nghieäm
chöùng minh raèng haït nhaân nguyeân
töû ñöôïc taïo thaønh töø raát nhieàu haït
Proton vaøNeutron: chuùng gioáng
nhau nhö hai anh em sinh ñoâi, coù
troïng löôïng gioáng nhau, chæ khaùc laø
Proton mang tích ñieän döông vaø
Neutron laø haït khoâng tích ñieän, vaø
caû hai ñeàu ñöôïc goïi chung moät teân
laø Nucleon. Nhö vaäy veà cô baûn, vaät
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chaát ñöôïc caáu taïo thaønh töø proton,
neutron vaø electron seõ taïo neân raát
nhieàu kieåu keát hôïp khaùc nhau.
Trong haït nhaân nguyeân töû caùc Proton vaø Neutron khi ôû khoaûng caùch
raát nhoû seõ huùt nhau raát maïnh.
Chính nhôø naêng löôïng lieân keát naøy
maø Proton vaø Neutron keát hôïp vôùi
nhau oån ñònh trong nhaân nguyeân töû.
Khi phaân haïch haït nhaân (Nuclear
fission) hay toång hôïp haït nhaân
(Nuclear fusion), thì naêng löôïng
lieân keát giöõa Proton vaø Neutron seõ
bò taùch ra vaø nguoàn naêng löôïng naøy
ñöôïc goïi laø naêng löôïng haït nhaân
hay naêng löôïng nguyeân töû .

cuûa Neutron vaø keùo daøi thôøi gian
toàn taïi cuûa noù beân caïnh haït nhaân
thì xaéc suaát va chaïm vôùi haït nhaân
seõ cao hôn. Danh töø chuyeân moân
goïi Neutron bò giaûm toác ñoä laø Neutron nhieät. Neutron nhieät seõ gaây ra
phaûn öùng ly taâm khi va chaïm vôùi
moät haït nhaân nguyeân töû 235U. Khi
ñoù caùc maûnh vôõ seõ bay phaân taùn ra
vôùi moät toác ñoä raát cao vaø trong khi
bay noù thoaùt ra moät naêng löôïng cöïc
lôùn ñoàng thôøi sinh ra töø 2 ñeán 3
Neutron môùi. Nhöõng maûnh vôõ phaùt
sinh do ly taâm laø saûn phaåm cuûa söï
phaân haïch vaø phaàn lôùn ñeàu mang
tính phoùng xaï.

A-PHAÛN ÖÙNG PHAÂN HAÏCH
(NUCLEAR FISSION)

B-PHAÛN ÖÙNG TOÅNG HÔÏP
(NUCLEAR FUSION)

Trong thieân nhieân coù hai loaïi
Uranium moät coù soá nguyeân töû laø
235, vaø moät coù soá nguyeân töû laø
238: hai loaïi Uranium naøy thaønh
phaàn caáu taïo hoaù hoïc hoaøn toaøn
gioáng nhau, chæ khaùc nhau moät ít veà
troïng löôïng. Trong laõnh vöïc
chuyeân moân chuùng ñöôïc bieåu thò laø
235U vaø 238U, vaø ñöôïc goïi chung
laø ñoàng vò. Uranium trong thieân
nhieân ñöôïc caáu taïo vôùi thaønh phaàn
99.3% 238U vaø 0.7% 235U. Coù moät
quy luaät chung ñoái vôùi caùc nguyeân
töû phaân haïch thoâng thöôøng ñoù laø
nhöõng nguyeân töû maø coù soá nguyeân
töû laø soá leû, seõ coù söï phaân haïch
töông ñoái deã hôn, nhö vaäy 235U deã
phaân haïch hôn 238U. Ñeå taïo ra söï
phaân haïch hay coøn goïi laø ly taâm
cuûa 235U caàn phaûi laøm cho Neutron ñi vaøo haït nhaân cuûa noù, vì haït
nhaân nguyeân töû quaù nhoû maø Neutron coù toác ñoä raát cao, neáu coù ñeán
gaàn haït nhaân ñi nöõa nhöng nhieàu
khi laïi bay qua beân phaûi hoaëc beân
traùi maø khoâng truùng haït nhaân vaø cô
hoäi xaâm nhaäp vaøo beân trong khoù coù
theå xaûy ra. Neáu laøm giaûm toác ñoä

Haït nhaân hydro ñöôïc caáu taïo
bôûi moät Proton, coøn haït nhaân
nguyeân töû Deuteron moät ñoàng vò
cuûa Hydro thì ñöôïc taïo thaønh bôûi
moät Proton vaø moät Neutron, do ñoù
neáu keát hôïp hai nguyeân töû Deuteron thì seõ hình thaønh moät haït
nhaân goàm hai Proton vaø hai Neutron. Ñaây chính laø haït nhaân nguyeân
töû Heli. Khi taïo ra Heli baèng caùch
keát hôïp hai Deuteron nhö vaäy seõ
taïo ra moät naêng löôïng cöïc lôùn. Hieän
töôïng naøy ñöôïc goïi laø toång hôïp haït
nhaân. Haït nhaân nguyeân töû cuûa Heli
coù caáu taïo raát oån ñònh vaø naêng löôïng
lieân keát nhoû neân nhöõng naêng löôïng
lieân keát dö seõ deã daøng thoaùt ra.

2-Caùc quoác gia cung caáp Uranium, nhieân lieäu cho ñieän nguyeân
töû chuû yeáu laø UÙc vaø Canada ñeàu laø
nhöõng nöôùc coù tình hình chính trò
oån ñònh vaø coù tröõ löôïng uranium
lôùn, coù theå cung caáp an toaøn theo
ñuùng tieâu chuaån cuûa cô quan
nguyeân töû naêng quoác teá vieát taét laø
IAEA (International Atomic Energy Agency). Uranium coù tröõ
löôïng phaân boá roäng treân khaép theá
giôùi, tröõ löôïng coù theå khai thaùc
ñöôïc xaùc nhaän laø 4,5 trieäu taán ñuû
cung caáp cho toaøn theá giôùi töø 80
naêm ñeán 100 naêm.
3-Uranium coù theå phaùt ñieän
vôùi moät löôïng nhieân lieäu raát nhoû so
vôùi daàu, deã di chuyeån vaø baûo
quaûn , ruûi ro kyõ thuaät xaûy ra chæ
1/1,000,000. Trong caùc nhaø maùy
ñieän nguyeân töû (Nucler Power
Plant) nhieân lieäu naïp vaøo loø phaûn
öùng coù theå lieân tuïc phaùt ñieän trong
1 naêm, 5, hoaëc 15 naêm maø khoâng
caàn phaûi thay theá.
III-KHAI
URANIUM

THAÙC

QUAËNG

Xin trình baøy ngaén goïn vaø
thaät sô löôïc töø luùc khai thaùc moû vaø
tieán trình bieán ñoåi qua nhöõng giai
ñoaïn chính töø Uranium thieân nhieân
ra naêng löôïng nguyeân töû vaø vuõ khí
nguyeân töû ñeå deã theo doõi söï tranh
luaän cuûa nhöõng vieân chöùc chính
phuû vaø caùc khoa hoïc gia treân theá
giôùi.

C-NHÖÕNG ÖU ÑIEÅM CUÛA
NAÊNG LÖÔÏNG NGUYEÂN TÖÛ

A-SÖÏ CHUYEÅN HOÙA URANIUM

1-Naêng löôïng nguyeân töû laø
nguoàn naêng löôïng saïch, khoâng thaûi
ra Carbon Dioxide, Acid Sulfuric,
Acid Niter, laø caùc chaát thaûi ñoäc haïi
gaây oâ nhieãm khoâng khí vaø taïo ra
hieän töôïng hieäu öùng nhaø kính,haâm
noùng toaøn caàu.

Uranium ñöôïc khai thaùc töø
caùc quaëng ñöôïc ñöa vaøo nhaø maùy
taùn nghieàn ra thaønh boät raát mòn, sau
ñoù duøng Fluorine kyù hieäu vaät lyù vaø
hoùa hoïc laø F ñeå naáu chaûy vaø tinh
luyeän vaø seõ thaâu ñöôïc moät hoãn hôïp
maøu vaøng maø danh töø vaät lyù goïi laø
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Yellowcake, chöùa ñöïng 70%-90%
Triuranium Octaoxide (U3O8),
phaàn coøn laïi laø Uranium Dioxide
(UO2) vaø Uranium trioxide (UO3)
tuøy theo quaëng toát hay xaáu. Nhöõng
baùnh vaøng naøy chöùa töø 70%-80%
Uranium, kyù hieäu laø U, vaø coù tính
phoùng xaï ( Radioactive). Quaëng
khai thaùc töø thieân nhieân coù thaønh
phaàn nhö sau Uranium-238 =
99.275%,Uranium-235 = 0.72%
Uranium-234 = 0.0058%
B-LAØM GIAÀU URANIUM
( URANIUM ENRICHMENT )
Uranium ñöôïc ñoát trong
moät maùy ly taâm ôû moät nhieât ñoä cöïc
cao cho ñeán khi bieán thaønh hôi.
Chaát hôi naøy coù teân goïi Uranium
Hexafluoride (UF6) ñöôïc ñieàu cheá
ñeå phaân taùch Uranium-235 nguyeân
töû coù phaûn öùng cao ra khoûi Uranium-238 laø nguyeân töû naëng. Trong
quaù trình tinh luyeän ngöôøi ta thu
laáy loaïi Uranium-235 coù phaûn öùng
cao naøy vì noù deã phaân haïch trong
moät phaûn öùng noå daây chuyeàn (möùc
haïn cheá cuûa IAEA laø 3% - 3.5%
235U cho loø phaûn öùng nguyeân töû
naêng löôïng)

TÖÛ

C-LOØ PHAÛN ÖÙNG NGUYEÂN

Uranium-235 ñöôïc laøm giaàu
ôû treân ñöôïc keát laïi döôùi daïng
nhöõng vieân nhoû coù chieàu daøi töø 2
cm - 3 cm ñöôïc noái keát laïi vôùi nhau
thaønh nhöõng caây gaäy daøi vaø ñöôïc
ñeå nguoäi trong moät phoøng coù söùc
neùn cao vaø trong moät phaûn öùng
phaân haïch. Chuùng seõ sinh nhieät ñeå
ñun noùng nöôùc boác thaønh hôi laøm
quay Turbine phaùt sinh ñieän löïc.
Caùc kieåu loø Nguyeân Töû
thoâng thöôøng ñöôïc ñònh nghóa baèng
söï phoái hôïp cuûa ba thaønh phaàn sau
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ñaây:

4-Theá heä loø III ½ Goàm coù :

Chaát nhieân lieäu

•

PBMR (Peble-Beb Modular Reactor) Eskom-South
Africa

•

AP1000 (Advanced Pressurized Water Reactor)
Westinghouse, Myõ

•

ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reactor) G.E. Energy, Myõ

•

ACR-700, ACR-1000
(Advanced Candu Reactor)
Canada

•

SMR-1000, ABWR-1000
Ñöùc

•

GT-MHR (Gas TurbineModular Helium Reactor)
Phaùp

Chaát ñieàu ñoä
-

Chaát truyeàn nhieät.

Coù theå löïa choïn moät soá yeáu toá
khaùc nhau cho moãi kieåu loø ñeå thích
öùng vôùi nhöõng ñieàu kieän kinh teá
cho moãi ñòa phöông:
* Nhieân lieäu : 235U, 233U,
239Pu, Oxide, v.v...
*Ñieàu ñoä : Hydrogen, Deuterium, Graphite, v.v...
*Truyeàn nhieät : Nöôùc thöôøng
(Light water) Nöôùc naëng (heavy
water, D2 O) Sodium CO2, Helium...v.v...
COÙ 4 THEÁ HEÄ LOØ PHAÛN
ÖÙNG NGUYEÂN TÖÛ
1-Theá heä loø thöù I hoaït ñoäng töø
naêm 1950 * Goàm coù : Shippingport USA , Magnox - UK UNGG - France
phaàn lôùn caùc kieåu loø naøy ñaõ loãi thôøi ñaõ
ngöng hoaït ñoäng hoaëc ñang ñöôïc thaùo
gôõ.
2-Theá heä loø thöù II hoaït ñoäng töø
naêm 1970 * Goàm coù : PWR ( Pressurized Water Reactor), BWR (Boiled
Water Reactor) do AÂu chaâu, Myõ,
Nhaät ,VVER vaø RBMK do Nga ,
CANDU do Canada, AÁn Ñoä, nhöng
kieåu loø PWR laø thoâng duïng nhaát treân
theá giôùi chieám 75% thò tröôøng thöông
maïi vì Myõ ñaõ aùp duïng thaønh coâng kyõ
thuaät naøy cho taøu ngaàm Nautilus trong
naêm 1954 . 3-Theá heä loø thöù III hoaït
ñoäng töø naêm 1990 Goàm coù : EPR
(European Pressurized Reactor) ñöôïc
Ñöùc vaø Phaùp hôïp taùc nghieân cöùu töø 12
naêm nay, VVER (Pressurized Water
Reactor) Nga , ba loaïi loø AP600
(Advanced Pressurized Water
Reactor ), APWR (Advanced Pressurized Water Reactor) ABWR
(Advanced Boiling Water Reactor)
Myõ .

Theá heä loø thöù III vaø III ½. Thôøi
gian xaây caát nhanh hôn, hieäu suaát
cao hôn, thieát bò an toaøn toái taân ,
giaù thaønh cuûa ñieän haï, kyõ thuaät tu
boå keå caû vieäc thay nhieân lieäu ñöôïc
ruùt ngaén. Thôøi gian vaän haønh nhaø
maùy ñöôïc naâng cao töø 60 ñeán 70
naêm vaø ñieàu quan troïng hôn heát laø
kieåm soaùt ñöôïc löôïng phoùng xaï
moät caùch hoaøn haûo vaø vaãn ñang
ñöôïc hoaøn thieän ñeå ñaùp öùng vôùi
nhöõng ñoøi hoûi cao nhaát veà an toaøn
moâi tröôøng, caïnh tranh kinh teá. Ñaây
laø caùc loø coù coâng suaát nhoû kieåu
Modular ñoä an toaøn cao, coù khaû
naêng thay ñoåi ñieän theá nhanh
choùng ñeå hoøa nhòp vôùi nhöõng löôùi
ñieän theá khoâng oån ñònh cuûa moïi
quoác gia treân theá giôùi.
5 -Theá heä loø thöù IV cho theá
kyû XXI
Loø theá heä thöù 4 do Myõ ñeà
xöôùng ñang ñöôïc 11 quoác gia
chung söùc nghieân cöùu baét ñaàu töø
thaùng 01 naêm 2000 trong khuoân
khoå moät forum coù teân goïi: The
Generation IV International Forum

THÁNG 9, 2007

goàm coù caùc nöôùc : Argentina, Brazil, Canada, Euratom, France Japan, Republic of Korea, Republic of South Africa, Switzerland, the United Kingdom and the USA
Coù 06 kieåu loø phaûn öùng ñaõ ñöôïc löïa choïn trong 120 heä thoáng kyõ thuaät
ñöôïc caùc nöôùc ñeà nghò:
1-Loø SFR (Sodium Fast Reactor) Nhaät, Myõ, Phaùp, Anh
2-Loø LFR (Lead or Lead/Bismuth Fast Reactor)Nhaät, Myõ, Phaùp,
Thuïy Syõ
3-Loø SCWR (Supercritical Cooled Water Reactor) Canada, Nhaät,
Myõ

pheùp söû duïng loaïi Uranium ñaõ
ñöôïc laøm giaàu coù chöùa toái ña löôïng
U-235 töø 3%-3,5%. Caùc vuõ khí
nguyeân töû caàn loaïi coù chöùa ít nhaát
90% U-235 trôû leân. Nguyeân taéc noå
raát ñôn giaûn... Trong moät traùi bom
nguyeân töû, moät ñaàu ñaïn U-235
ñöôïc baén vaøo trong moät quaû caàu
chöùa ñaày U-235. Phaûn öùng noå daây
chuyeàn seõ taïo neân moät vuï noå
nguyeân töû...

4-Loø MSR (Moltel Salt Reactor) Phaùp
5-Loø GCFR (Gaz Cooled Water Reactor) Nhaät, Myõ, Phaùp, Anh,
Thuïy Syõ
6-Loø VHTR (Very Hight Temperature Reactor) Nhaät, Myõ, Phaùp,
Anh, Nam Phi, Chaâu AÂu
Ngoaïi tröø loø VHTR vaø SCWR, boán kieåu loø coøn laïi ñeàu coù chu trình
kheùp kín nghóa laø phaûi coù khaû naêng ñoát chaùy phaàn lôùn chaát thaûi phoùng xaï
ñeå haïn cheá vieäc giaûi quyeát nhöõng nhieân lieäu caën baõ. Khaùc vôùi caùc loø theá heä
tröôùc, coù boán muïc tieâu ñeà ra cho loø theá heä IV: Loaïi boû khaû naêng phoå bieán
vuõ khí Nguyeân Töû, Kieåm soaùt ñöôïc chaát thaûi phoùng xaï, Kyõ thuaät an toaøn
phaûi ñöôïc naâng cao tuyeät ñoái. Giaù thaønh cuûa ñieän phaûi haï thaáp hôn nöõa.
Ngoaøi muïc ñích saûn xuaát ñieän coøn duøng ñeå saûn xuaát Hydrogen cho nhieân
lieäu xe hôi trong töông lai.
D-PHEÁ LIEÄU URANIUM
Chaát Uranium 238 bò loaïi ra trong tieán trình laøm giaàu treân ñöôïc goïi laø
pheá lieäu cuûa Uranium chaát naøy tính phoùng xaï khoâng cao sau khi laøm saïch
ñöôïc duøng trong coâng ngheä xe thieát giaùp cuûa quaân ñoäi hoaëc ñöôïc taùi cheá ñeå
laøm nhöõng vuõ khí khaùc phuïc vuï trong laõnh vöïc quoác phoøng. Pheá lieäu
nguyeân töû seõ coù thaønh phaàn nhö sau : U-235,U-238, Np-237 (Neptunium),
Am-241 (Americium), Cm-244 (Curium), ngoaïi tröø pheá lieäu Pu-240
(Plutonium) cuõng laø moät nhieân lieäu ñeå laøm bom nguyeân töû. Nhöõng pheá lieäu
coøn laïi ñöôïc söû duïng laøm bom baån ( Dirty bomb)
Ñeå traùnh tình traïng phoå bieán vuõ khí nguyeân töû ôû theá heä loø thöù II vaø III,
phöông phaùp ñöôïc aùp duïng laø duøng Pu ñeå laøm nhieân lieäu cho caùc loø PWR
hoaëc trích PuO2 (Plutonium Dioxide) töø trong pheá lieäu troän vôùi UO2
(Uranium Dioxide) thaønh nhieân lieäu MOX (Mixed Oxide Fuel) cho caùc loø
theá heä III ½
Nhöng vôùi moät loø phaûn öùng nguyeân töû hoaøn toaøn chaïy baèng nhieân lieäu
Uranium thieân nhieân coù lôïi veà kinh teá vì khoâng phaûi qua quaù trình laøm giaàu
Uranium 235
E-VUÕ KHÍ NGUYEÂN TÖÛ
Moät loø phaûn öùng naêng löôïng nguyeân töû theo WANO vaø IAEA chæ ñöôïc
pheùp söû duïng loaïi Uranium ñaõ ñöôïc laøm giaàu coù chöùa toái ña löôïng U-235 töø

F-AN TOAØN VAØ PHÖÔNG
PHAÙP XÖÛ LYÙ PHEÁ LIEÄU URANIUM
Thaûm hoïa haït nhaân naêm 1986
taïi Chernobyl, Ukraina ñaõ gaây lo
ngaïi cho nhieàu nöôùc veà ñieän
nguyeân töû. Ñaây coù theå ñöôïc xem
nhö moät tai naïn ñieän nguyeân töû lôùn
nhaát cuûa theá kyû XX khoù coù theå xaûy
ra moät tröôøng hôïp töông töï. Loø
phaûn öùng nguyeân töû taïi Chernobyl
coù nhöõng loãi thieát keá kyõ thuaät raát
nghieâm troïng khoâng theå tha thöù vaø
caùc bieän phaùp an toaøn ñaùng bò leân
aùn. Ngöôïc laïi tai naïn xaûy ra taïi loø
phaûn öùng nguyeân töû Three Mile
Island vaøo naêm 1979 taïi Myõ khoâng
gaây aûnh höôûng cho baát kyø ai nhôø
vaøo kyõ thuaät cao vaø heä thoáng an
toaøn tuyeät haûo. Heä thoáng naøy ngaøy
nay ñaõ trôû thaønh tieâu chuaån cho
toaøn theá giôùi. Naêm 1989 ngaønh
naêng löôïng nguyeân töû theá giôùi ñaõ
laäp ra Hieäp Hoäi caùc nhaø maùy ñieän
nguyeân töû theá giôùi coù teân goïi laø
WANO (World Association of Nuclear Operators) nhaèm taïo ra vaø
duy trì moät tieâu chuaån maãu veà an
toaøn trong ñieän nguyeân töû toaøn caàu.
Thoâng qua caùc noái keát lieân heä vôùi
caùc coâng ty tö nhaân WANO ñaõ xaây
döïng ñöôïc moät maïng löôùi xuyeân
quoác gia cho caùc hoaït ñoäng trao ñoåi
kyõ thuaät vôùi söï tham gia cuûa taát caû
caùc nöôùc coù ñieän nguyeân töû. Ngaøy
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nay moïi loø phaûn öùng nguyeân töû
treân theá giôùi ñeàu tham gia vaøo heä
thoáng cuûa WANO, trong ñoù caùc
thaønh vieân kieåm tra hoaït ñoäng laãn
nhau. Muïc ñích cuûa heä thoáng kieåm
tra hoaït ñoäng laãn nhau naøy laø ñeå
baûo ñaûm raèng caùc loø phaûn öùng
nguyeân töû ñeàu tuaân theo nhöõng tieâu
chuaån an toaøn raát khaét khe cuûa cô
quan nguyeân töû naêng quoác teá thuoäc
Lieân Hieäp Quoác vieát taét laø IAEA
(International Atomic Energy
Agency) .
Caùc nhaø maùy ñieän nguyeân töû
treân theá giôùi ñeàu ñöôïc thieát keá cöïc
kyø chaéc chaén vaø ñöôïc xeáp vaøo loaïi
nhöõng kieán truùc caàu kyø nhaát töø
tröôùc ñeán nay. Baûo veä beân ngoaøi
coù caùc löïc löôïng quaân ñoäi tuaàn tra
kieåm soaùt, beân trong coù caùc nhaân
vieân an ninh ñöôïc huaán luyeän ñaëc
bieät keát hôïp vôùi nhöõng maùy moùc
toái taân ngaøy ñeâm theo doõi, maëc duø
khoâng theå baûo ñaûm coù theå ngaên
caûn moïi khaû naêng taán coâng, nhöng
muoán ñaùnh phaù moät loø phaûn öùng
nguyeân töû khoâng phaûi quoác gia naøo
cuõng laøm ñöôïc, haàu heát caùc loø phaûn
öùng nguyeân töû ñeàu ñöôïc thieát keá
ñeå khoâng bò roø ræ phoùng xaï, keå caû
trong nhöõng tröôøng hôïp xaáu nhaát
nhö thieân tai, bò taán coâng do quaân
khuûng boá hoaëc bò doäi bom baèng phi
cô.
Khi xaây döïng moät nhaø maùy
ñieän nguyeân töû ngoaøi caùc yeáu toá veà
voán ñaàu tö , nhieân lieäu , ñòa
ñieåm..v.v... thì vieäc ñaøo taïo ñoäi nguõ
kyõ thuaät quaûn lyù vaø ñieàu haønh ñoùng
moät vai troø quyeát ñònh. Moät loø
nguyeân töû 1000MW caàn chöøng
4700 coâng nhaân: khoaûng 700 ngöôøi
phaûi coù trình ñoä töø Cao Hoïc (MS)
ñeán Tieán Syõ (Ph D) vaø Khoa Hoïc
Gia (Scientist). 1500 coâng nhaân
phaûi coù vaên baèng Kyõ Sö ( BS) vaø
sau ñoù laø nhöõng coâng nhaân phaûi
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hoïc heát hai naêm ñaïi hoïc (AS), ñöôïc
ñaøo taïo nhöõng chuyeân moân ñaëc
bieät. Moät nhaø maùy ñieän nguyeân töû
hoaït ñoäng bieät laäp nhö laø moät oác
ñaûo hieåu theo ñuùng nghóa cuûa noù,
maø ôû ñoù trình ñoä chuyeân moân cuûa
ngöôøi lao ñoäng, kyû luaät lao ñoäng,
an toaøn lao ñoäng phaûi ñöôïc ñeà cao
tôùi möùc toái ña. Ñaây laø nhöõng coâng
vieäc thöôøng xuyeân taïo ra nhöõng
caêng thaúng cho ngöôøi laøm vieäc, do
ñoù cheá ñoä ñaõi ngoä phaûi ñöôïc öu ñaõi
vaø cao hôn so vôùi moïi nghaønh ngheà
khaùc.
Ngaøy nay treân theá giôùi coù
khoaûng 445 loø phaûn öùng nguyeân töû
saûn xuaát ñieän taïi 31 quoác gia cung
caáp 16% luôïng ñieän cho nhaân loaïi,
320 loø phaûn öùng treân 59 nöôùc ñöôïc
duøng trong laõnh vöïc nghieân cöùu
nguyeân töû, saûn xuaát phoùng xaï ñoàng
vò phuïc vuï Y khoa vaø noâng nghieäp,
saûn xuaát Hydrogen cho nhu caàu kyõ
ngheä xe hôi chaïy baèng nhieân lieäu
loûng thay theá xaêng daàu trong töông
lai, ngoaøi ra coøn cung caáp treân 400
loø phaûn öùng nhoû cho caùc taøu buoân
lôùn cuûa caùc coâng ty tö nhaân vöôït
ñaïi döông.
Vaán ñeà phoå bieán vuõ khí
nguyeân töû hieän nay ñöôïc caû theá
giôùi quan taâm, do ñoù vieäc kieåm
soaùt vaät lieäu nguyeân töû, kyõ thuaät
laøm giaàu nguyeân töû, taùch chieát Plutonium ñang ngaøy caøng chaët cheõ
hôn, vaø trong töông lai theá heä loø
thöù IV ra ñôøi thì moïi toan tính baát
chaùnh seõ bò trieät tieâu trong vieäc
chuyeån giao coâng nghieäp vaø kyõ
thuaät ñieän nguyeân töû. Chaát thaûi
phoùng xaï laø vaán ñeà ñau ñaàu cuûa
ñieän nguyeân töû,cho tôùi nay vaãn
chöa coù phöông phaùp giaûi quyeát
tuyeät ñoái.
Moät giaûi phaùp ñang ngaøy
caøng ñöôïc uûng hoä laø thay vì baùn thì
chæ cho thueâ caùc nhieân lieäu nguyeân

töû, nhö tröôøng hôïp Russia ñeà nghò
cho Iran thueâ (nhöng Iran ñaõ baùc
boû) vaøi thaùng tröôùc ñaây. Theo giaûi
phaùp naøy quoác gia coù loø phaûn öùng
ñeå bieán thaønh ñieän naêng coù theå
thueâ nguyeân töû töø moät nguoàn cung
caáp an toaøn treân moïi tieâu chuaån
quoác teá vaø vaán ñeà an ninh ñöôïc caû
theá giôùi chaáp nhaän. Sau khi duøng
xong hoï phaûi hoaøn traû laïi soá pheá
lieäu nguyeân töû ñaày ñuû veà ngöôøi cho
thueâ ,nhöõng ngöôøi naøy seõ aùp duïng
nhöõng kyõ thuaät toái taân tieâu huûy laàn
cuoái cuøng, sau ñoù ñem choân trong
moät nghóa ñòa chaát thaûi nguyeân töû
thaät saâu döôùi loøng ñaát ñöôïc kieåm
soaùt vaø theo doõi ñoùng môû baèng
nhöõng con maét vaø thieát bò ñieän töû
toái taân ñöôïc ñieàu haønh qua veä tinh
duôùi söï ñieàu haønh cuûa IAEA. Vôùi
caùch naøy ngöôøi ta traùnh ñöôïc nguy
hieåm cuûa moät quoác gia hay moät
nhoùm ngöôøi thu toùm ñöôïc ñuû soá
nhieân lieäu döï tröõ roài duøng nhöõng kyõ
thuaät caàn thieát bieán ñoåi loaïi pheá
phaåm naøy thaønh caùc chaát lieäu nhö
Plutonium, chaát thöôøng ñöôïc duøng
laøm bom nguyeân töû vaø caùc loaïi vuõ
khí nguy hieåm keå caû bom baån.
Hieän nay UÙc laø quoác gia hoäi ñuû caùc
tieâu chuaån cuûa IAEA, coù tröõ löôïng
nguyeân töû lôùn nhaát theá giôùi, coù
nhöõng hoá saâu thieân nhieân, meânh
moâng döôùi loøng ñaát, chæ caàn xaây
döïng vaø aùp duïng nhöõng kyõ thuaät toái
taân laø saün saøng ñöa vaøo ñeå söû
duïng.
Tröôùc nhöõng "côn khaùt"
nhieân lieäu to lôùn hieän nay cuûa nhaân
loaïi nhaát laø nhöõng nöôùc ñang phaùt
trieån taïi Chaâu AÙ, ñieän nguyeân töû
ñang trôû neân moät nhu caàu caàn thieát
cuûa con ngöôøi.
Taïi Phaùp, 80% ñieän naêng phuï
thuoäc vaøo caùc nhaø maùy ñieän nguyeân
töû, vaø seõ xaây döïng theâm hai nhaø maùy
coù coâng suaát 1600 MW seõ ñöa vaøo
hoaït ñoäng trong naêm 2012.
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Taïi Myõ hieän coù 103 nhaø maùy
ñieän nguyeân töû ôû 64 ñiaï ñieåm trong
34 tieåu bang, cung caáp 20% löôïng
ñieän cho toaøn quoác. Quoác hoäi ñaõ
pheâ chuaån 60 tyû Myõ Kim ñeå xaây
döïng theâm moät loaït caùc nhaø maùy
ñieän nguyeân töû töø ñaây cho ñeán naêm
2025, vaø seõ cung caáp 50% cho
löôïng ñieän cuûa quoác gia.

nhöõng quyeát taâm cuûa caùc cöôøng
quoác, nhaân loaïi seõ coù ñuû khaû naêng
ñeå laøm chuû vaán ñeà an toaøn nguyeân
töû. Con ngöôøi hoâm nay ñang ñöùng
tröôùc thöû thaùch to lôùn laø coù neân söû
duïng naêng löôïng ñieän nguyeân töû ñeå
giaûi quyeát baøi toaùn naêng löôïng hay
khoâng ? Neáu coù thì caàn laøm theá naøo
ñeå taïo ra söï an toaøn cho theá giôùi ?

Trung Quoác hieän coù 9 loø phaûn
öùng ñieän nguyeân töû vaø coù keá hoaïch
xaây döïng theâm 30 nhaø maùy ñieän
nguyeân töû töø nay ñeán 2020.

Neáu giaûi quyeát ñöôïc nhöõng vaán
ñeà neâu treân naêng löôïng nguyeân töû
seõ goùp phaàn to lôùn trong coâng cuoäc
baûo veä moâi sinh vaø coøn tieát kieäm
ñöôïc nhöõng nhieân lieäu hoaù thaïch
cho caùc theá heä töông lai.

AÁn Ñoä hieän coù 15 nhaø maùy
ñieän nguyeân töû ñang hoaït ñoäng sau
khi kyù hieäp öôùc trao ñoåi kyõ thuaät
nguyeân töû vôùi Myõ ñang söûa chöõa
vaø tu boå nhöõng nhaø maùy cuõ cuûa theá
heä loø thöù II vaø seõ xaây theâm 25 loø
theá heä III ½ coù coâng suaát 2000MW.
Nhaät laø quoác gia söû duïng ñieän
nguyeân töû xeáp haøng thöù 3 sau Phaùp
vaø Myõ. Caùc nhaø maùy ñieän nguyeân
töû cuûa Nhaät chòu traùch nhieäm 30%
naêng löôïng ñieän cho quoác gia naøy
vaø ñang coù keá hoaïch naâng leân 40%
töø nay ñeán naêm 2010.
Naêng löôïng nguyeân töû goùp phaàn
baûo veä hay phaù huûy moâi tröôøng.
Vieäc tìm ra naêng löôïng nguyeân töû
ñöôïc coi nhö moät trong nhöõng phaùt
minh lôùn nhaát cuûa con ngöôøi trong
theá kyû XX. Naêng löôïng nguyeân töû
ñaõ vaø ñang ñoùng goùp tích cöïc cho
vieäc phuïc vuï vaø phaùt trieån neàn vaên
minh nhaân loaïi, song do söï baát caån
cuûa con ngöôøi hoaëc do nhöõng yù
nghó ñen toái vaø nhöõng möu ñoà
chính trò neân naêng löôïng nguyeân töû
ñaõ gaây ra nhöõng tai hoïa thaûm khoác
huyû hoaïi moâi tröôøng soáng vaø ñöôïc
coi nhö nhöõng vuõ khí huûy dieät. Hy
voïng laø vôùi söï chuaån bò thaät kyõ veà
nhaân löïc, taøi löïc keát hôïp vôùi vieäc
aùp duïng nhöõng tieán boä cuûa khoa
hoïc kyõ thuaät treân theá giôùi cuøng vôùi

IV-NHÖÕNG HÖÔÙNG ÑI MÔÙI
*NAÊNG LÖÔÏNG KEÁT HÔÏP
( NUCLEAR FUSION ENERGY)
Naêng löôïng keát hôïp ñöôïc hình
thaønh do söï keát hôïp cuûa caùc haït
nhaân aùnh saùng Deuterium vaø Tritium hai nguyeân toá ñoàng vò phoùng
xaï cuûa phaân töû Hydro, baèng moät
söùc neùn cöïc maïnh trong moät nhieät
ñoä raát cao ôû trong moät moâi tröôøng
coù töø tính.Phaûn öùng keát hôïp vaø
phaûn öùng phaân haïch gioáng nhau ôû
choã khoâng taïo ra khí oâ nhieãm
nhöng khaùc nhau ôû choã: phaûn öùng
phaân haïch taïo ra pheá lieäu phoùng
xaï, trong khi ñoù phaûn öùng keát hôïp
hoaøn toaøn trong saïch, caùc pheá lieäu
thaûi ra moät caùch giaùn tieáp qua phaûn
öùng trung hoøa (Neutron Activation)
beân trong phaïm vi cuûa thaønh loø
phaûn öùng khoâng thoaùt ra ngoaøi,
theâm vaøo ñoù phaûn öùng keát hôïp
tuyeät ñoái an toaøn neáu taét nguoàn
nhieät naêng taïo ra söï keát hôïp, phaûn
öùng ngöng theo khoâng taïo ra söï noå,
khoâng noùng chaûy, khoâng phaûn öùng
daây chuyeàn, khoâng theå laøm bom
ñöôïc. So saùnh veà söï phaùt sinh naêng
löôïng, phaûn öùng keát hôïp taïo ra
naêng löôïng gaáp 4 laàn nhieàu hôn
phaûn öùng phaân haïch vaø gaáp 10

phaûn öùng phaân haïch vaø gaáp 10
trieäu laàn nhieàu hôn naêng löôïng than
ñaù. Deuterium coù raát nhieàu trong
phaân töû nöôùc, nguoàn nöôùc thì voâ
haïn coù khaép nôi treân maët ñòa caàu.
Tröõ löôïng Deuterium coù theå cung
caáp naêng löôïng cho theá giôùi haøng
trieäu naêm nöõa, coù nghóa laø naêng
löôïng khoâng coøn laø gaùnh naëng cho
Theá Giôùi caû veà 3 phöông dieän : an
toaøn, kinh teá vaø chính trò. Maëc duø
coøn raát nhieàu khoù khaên, nhöõng thöû
nghieäm hieän taïi ñaõ taïo ra ñöôïc
coâng suaát ñieän naêng 50 MW. Caùc
nhaø khoa hoïc laøm vieäc trong ITER
(International Thermonuclear Energy Reactor) ñang chuaån bò cho
cuoäc thöû nghieäm loø coù coâng suaát
500 MW, vaø thaùng 12/2006 Boä
Tröôûng naêng löôïng cuûa 7 quoác gia
Myõ, Nga, Trung Quoác, Nhaät, Nam
Haøn, AÁn Ñoä vaø AÂu Chaâu ñaõ cuøng
kyù moät hieäp öôùc xaây döïng moät
trung taâm thí nghieäm loø phaûn öùng
hoãn hôïp ñiaï ñieåm xaây döïng taïi
Cadarache thuoäc mieàn nam nöôùc
Phaùp. Loø naøy seõ laø moät döï aùn khoa
hoïc lôùn nhaát cuûa theá giôùi ñaàu theá
kyû XXI vaø coù söï ñoùng goùp nhaân
löïc, taøi chaùnh cuûa 30 quoác gia phaùt
trieån nhaát theá giôùi hieän nay vaø ñaây
laø moät trong nhöõng höôùng ñi môùi
cuûa nhaân loaïi
*SAÛN XUAÁT XAÊNG DAÀU TÖØ
CO2 (Carbon Dioxide)
CO2 laø loaïi khí ñoùng goùp nhieàu
nhaát gaây neân hieän töôïng haâm noùng
toaøn caàu taïo ra tình traïng thay ñoåi
thôøi tieát baát thöôøng hieän nay .
Nhöng caùc nhaø hoùa hoïc ñang hy
voïng raèng hoï coù theå bieán noù thaønh
nhieân lieäu coù ích vôùi söï hoã trôï cuaû
aùnh saùng maët trôøi. Caùc nhaø hoùa hoïc
töø laâu ñaõ mong muoán tìm ra phöông
phaùp bieán ñoåi CO2 trôû laïi daïng ban
ñaàu cuûa noù, "nhöõng Hydrocarbon
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Hydrocarbon höõu ích" neáu laøm ñöôïc
caùc chu kyø cuûa ñoäng cô ñoát noäi vi
( Internal combustion ) noù seõ trôû thaønh
moät voøng tuaàn hoaøn kheùp kín: xaêng daàu
bieán thaønh CO2 roài CO2 bieán thaønh
xaêng daàu nhö vaäy chuùng ta seõ chæ ñoå
xaêng cho chieác xe baát cöù loaïi naøo moät
laàn duy nhaát. Nhu caàu söû duïng xaêng
daàu seõ giaûm maïnh vaø chi phí xaêng daàu
khoâng coøn laø gaùnh naëng ñoái vôùi caùc neàn
kinh teá.
Caùc chuyeân gia hoùa hoïc cuûa
NASA söû duïng aùnh saùng maët trôøi
cuøng moät mieáng Titanium moûng
laøm xuùc taùc quang hoïc ñeå taùch
nöôùc thaønh Oxy, Proton, vaø Electron sau ñoù hoï duøng maøng loïc Proton vaø giaây ñieän ñeå taùch ra töøng
loaïi, tieáp theo Oxy, Proton vaø Electron ñöôïc cho keát hôïp vôùi CO2 ñeå
taïo ra 8 hoaëc 9 loaïi Hydrocarbon
(taïo ra töø phaûn öùng khöû CO2).
Nhöõng oáng Nanocarbon chöùa caùc
phaân töû Platinum vaø Palladium
ñöôïc söû duïng laøm xuùc taùc cho phaûn
öùng, keát quûa NASA ñaõ toång hôïp
nhöõng hydrocarbon ñoù thaønh xaêng
vaø daàu diesel.
Dr. Gabiel Centi tröôûng nhoùm
nghieân cöùu tuyeân boá : "Vieäc bieán
CO2 thaønh nhieân lieäu khoâng coøn laø
moät giaác mô maø ñaõ trôû thaønh ñieàu
coù theå thöïc hieän ñöôïc trong töông
lai gaàn". Dr. Centi cho bieát phaân töû
Platinum vaø Palladium coù theå taïo
ra löôïng Hydrocarbon nhieàu gaáp
hai ñeán ba laàn so vôùi nhöõng chaát
xuùc taùc ñang ñöôïc baùn roäng raõi
hieän nay, nhöng quùa trình khöû CO2
chæ bieán ñöôïc khoaûng 1% löôïng khí
naøy thaønh hydrocarbon ôû nhieät ñoä
trong phoøng thí nghieäm. Nhoùm
nghieân cöùu tin raèng tyû leä CO2
tham gia phaûn öùng seõ cao hôn neáu
phaûn öùng xaûy ra ôû nhieät ñoä cao
hôn, ngoaøi ra vieäc taêng möùc ñoä
hieäu quûa cuûa quùa trình taùch nöôùc
baèng aùnh saùng maët trôøi cuõng raát
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caàn thieát. Neáu ñöôïc thöïc hieän ñuùng
caùch, caùc chuyeân gia hoaù hoïc tin
raèng chæ trong 10 naêm hoï coù theå
cho ra ñôøi loø phaûn öùng hoaït ñoäng
baèng naêng löôïng maët trôøi coù khaû
naêng chuyeån ñoåi CO2 thaønh nhieân
lieäu . Neáu caùc nhaø hoùa hoïc thaønh
coâng, vieäc taùi söû duïng nhöõng khí
thaûi gaây neân hieäu öùng nhaø kính,
ñöôïc sinh ra trong quùa trình ñoát caùc
nhieân lieäu hoùa thaïch seõ trôû thaønh
söï thöïc. Thaønh töïu naøy coù theå daãn
tôùi nhöõng thay ñoåi to lôùn trong laõnh
vöïc thaùm hieåm khoâng gian, theo ñoù
nhöõng taàu khoâng gian, veä tinh vaø
nhöõng thieát bò thaêm doø vuõ truï coù
theå töï taïo ra nhieân lieäu töø carbon
dioxide ñang coù saün moät tröõ löôïng
meânh moâng trong baàu khí quyeån
cuûa haønh tinh coù khaû naêng cung
caáp cho nhaân loaïi nhieàu trieäu naêm .
*SAÛN XUAÁT ÑIEÄN TÖØ CO2
Caùc khoái ñaù döôùi loøng ñaát coù
nhieät löôïng raát lôùn. Ñeå taän duïng
löôïng nhieät to lôùn ñoù, con ngöôøi ñaõ
xaây döïng nhöõng nhaø maùy thuûy
nhieät ñieän. Nhöõng nhaø maùy saûn
xuaát ñieän kieåu naøy phaûi ñöôïc ñaët
treân nhöõng moû ñaù noùng. Ngöôøi ta
bôm nöôùc qua nhöõng khoái ñaù noùng
ñeå chuùng haáp thuï nhieät roài daãn
chuùng vaøo nhöõng hoà chöùa, töø ñaây
hôi nöôùc ñöôïc ñöa vaøo caùc oáng daãn

tôùi turbine cuûa maùy phaùt ñieän. Moät
thöïc nghieäm thay theá nöôùc baèng
khí CO2 ñöôïc bôm qua lôùp ñaù noùng
coù theå laøm quay turbine maùy phaùt
taïo ra ñieän. Dr. Karsten Pruess
thuoäc trung taâm nghieân cöùu khí thaûi
CO2 cuûa NASA ñaõ khaúng ñònh
ñieàu ñoù qua thí nghieäm taïi nhaø maùy
thuûy nhieät ñieän Soultz phía Taây
Baéc cuûa tieåu bang Arizona. Trong
nhaø maùy naøy, nöôùc ñöôïc bôm
xuoáng nhöõng lôùp ñaù döôùi loøng ñaát
qua moät loã. Sau khi ñi qua ñaù, nhieät
ñoä cuûa nöôùc taêng leân ñeán 200 ñoä C.
Nöôùc noùng ñi qua moät loã nhoû khaùc
roài ñöôïc daãn tôùi turbine cuûa maùy
phaùt ñieän.
Thay vì duøng nöôùc Pruess bôm
CO2 qua nhöõng vieân ñaù noùng, oâng
phaùt hieän ra raèng löôïng ñieän ñaàu ra
cuûa maùy phaùt ñieän taêng ít nhaát
50%. Sau khi laøm nhö vaäy, theo
giaûi thích cuûa Pruess maëc duø CO2
khoâng haáp thuï ñöôïc nhieàu nhieät
löôïng nhö nöôùc, song loaïi khí naøy
ñi qua ñaù noùng, oáng daãn vaø nhöõng
nôi khaùc trong maùy phaùt ñieän vôùi
vaän toác nhanh hôn nöôùc nhieàu.
Ñieàu naøy laøm cho coâng suaát cuûa
maùy phaùt ñieän taêng leân. Cho duø
duøng nöôùc hay CO2 vaãn phaûi boû ra
moät möùc naêng löôïng naøo ñoù ñeå
bôm chuùng xuoáng ñaát, nhöng khí
CO2 ôû loã thoaùt ra luoân loaõng hôn
(do noùng hôn) khí CO2 ôû loã vaøo. Söï
khaùc bieät veà möùc ñoä loaõng seõ daãn
tôùi cheânh leäch veà aùp suaát, khieán
cho CO2 caøng luùc caøng di chuyeån
deã daøng hôn neân naêng löôïng boû ra
ñeå bôm noù caøng luùc caøng ít ñi
khoâng ñaùng keå so vôùi luùc ban ñaàu.
Nhoùm nghieân cöùu cuûa Pruess cho
bieát vôùi kyõ thuaät naøy, khí CO2 do
caùc neàn coâng nghieäp thaûi ra seõ
ñöôïc giaûi quyeát traû laïi söï trong
laønh cho baàu khí quyeån.
DR. VUÕ ÑÖÙC ÑEÄ
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chối, không mở cửa lòng, không
dám nói lên hai chữ “xin vâng” thì
công cuộc cứu thế sẽ đi về đâu? Nếu
Mẹ không chấp nhận lời mời, không
đáp ứng tiếng gõ của Chúa Thánh
Linh, thì Tin Mừng đã không đến với
trần thế và công cuộc rao giảng Tin
Mừng cũng trở nên vô nghĩa! Và
như thế, vai trò phúc âm hoá môi
trường của người Cursillista còn có
nghĩa gì?
Qua lời đáp “xin vâng” Mẹ xuất
hiện như khởi điểm của công
cuộc cứu thế. Cũng thế, Mẹ đã
xuất hiện như là tận điểm của
diễn trình cứu chuộc qua lời trăn
trối của Thầy Chí Thánh trước
khi Ngài trút hơi thở cuối cùng
trên thánh giá. Thật vậy, trước
khi kết thúc chuỗi ngày trần gian,
Chúa Giê Su đã nghĩ tới thảm
cảnh cô đơn của Mẹ khi vắng
bóng con, cũng như nỗi cô đơn
của tất cả các môn đệ dấu yêu
khi vắng bóng Thầy, nên Ngài
đã bất ngờ thốt lên những lời
trăn trối xoáy động tim óc của
mọi người “ Hỡi Gioan, này là
Mẹ con..Thưa Mẹ, này Gioan là
con Mẹ..” Lời trăn trối cuối cùng
của Thầy Chí Thánh đã thiết lập
mối quan hệ máu mủ giữa Mẹ và
môn đệ Gioan, hình ảnh của
người Cursillista được Thầy ưu
ái chọn lựa trong muôn một để
tiếp nối sứ mệnh cứu thế. Từ đây,
người Cursillista được nhận làm
“con Mẹ”, sẽ thay Chúa Giêsu
để sát cánh bên Mẹ, an ủi và
phụng sự Mẹ. Cũng từ đây, Mẹ
đã nhận lời làm “Mẹ con”, sẽ sát
cánh bên con để nâng đỡ, ủi an
vỗ về, như Mẹ đã từng vỗ về
Thầy Chí Thánh ngày nào..
Giữa khởi điểm và tận điểm
của công cuộc cứu thế, hình ảnh
Mẹ Maria còn trải dài trong suốt

cuộc rao giảng Tin Mừng của Chúa
Giêsu khi còn tại thế. Chúng ta hãy
nhớ lại hình ảnh Mẹ tại hang đá Be
Lem, ẵm bồng ôm ấp Chúa hài nhi,
con mắt Mẹ theo dõi từng bước đi
chập chững của Chúa Giêsu, nhất là
con tim rã rời của Mẹ chứng kiến
con yêu của mình bị đánh đòn, đóng
đinh rồi nghẹn ngào tắt thở trên thập
gía..Mẹ yêu Thầy Chí Thánh thế
nào, thì mẹ cũng yêu môn đệ của
Thầy, bạn hữu của Thầy như thế.
Người Cursillista có cảm nghiệm
được tình yêu thánh thiện và mặn
nồng đó không? Người Cursillista
có mở cửa mời Mẹ hợp tác vào công
cuộc rao giảng Tin Mừng, như thể
đã mở cửa đón mời Thầy Chí Thánh
vào lòng, vào đời không?
Đặc biệt, hình ảnh và cách
hành xử của Mẹ Maria trong
tiệc cưới Cana càng thể hiện vai
trò đồng công cứu chuộc của Mẹ.
Chúa giáng trần cứu thế vì yêu
nhân loại, thì Mẹ cũng đã hợp
tác chặt chẽ với Chúa trong việc
thể hiện tình yêu đó. Những gì đã
xảy ra tại tiệc cưới Cana hẳn
làm nhiều người ngạc nhiên.
Ngạc nhiên vì không hiểu tại
sao, gia chủ đã thiếu chuẩn bị
đến nỗi để xảy ra tình trạng hết
rượu! Ngạc nhiên hơn vì phép lạ
nước hóa thành rượu, và rượu
ngon chưa từng thấy! Ngạc nhiên
vì đây là lần đầu tiên trong đời,
Chúa Giêsu đ bất ngờ làm phép
lạ, dù hình như thời điểm của
Ngài chưa đến! Nhưng ngạc
nhiên nhất là tại sao, Mẹ đã nhạy
cảm nhận ra mối băn khoăn của
gia chủ, của đôi tân hôn trong
khi mọi người chỉ vui say tiệc
cưới? Tại sao Mẹ không sai bảo
hay xin nài, mà chỉ “chia sẻ” với
Chúa “ người ta hết rượu...”.
Chỉ vỏn vẹn có thế mà phép lạ đã
xảy ra! Đơn giản thôi! Bằng con
tim đầy yêu thương và nhạy cảm,

nhất là với đức tin vô bờ bến, Mẹ đã
tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu bao
la của Chúa, Mẹ đã thông cảm trọn
vẹn những băn khoăn của gia chủ,
chia sẻ tận tình những ưu tư và nhu
cầu của con người. Nói khác, Mẹ đã
“cận nhân tình” một cách tuyệt vời,
và đó là con đường dẫn tới phép
lạ..Người Cursillista trong cuộc dấn
thân canh tân môi trường, có học
được bài học “cận nhân tình” một
cách tuyệt vời, và đó là con đường
dẫn tới phép lạ..Người Cursillista
trong cuộc dấn thân canh tân môi
trường, có học được bài học “cận
nhân tình” đó không? Có mời Mẹ
tiếp tục chia sẻ với Thầy chí Thánh
về hoàn cảnh cấp bách, về những
đòi hỏi cấp thiết của môi trường
không?
Viết đến đây, tôi lại liên
tưởng đến lời Mẹ nhắn nhủ khi
hiện ra tại Fatima, hãy đền tạ
trái tim Mẹ..Trái Tim Mẹ sẽ
thắng..Hãy cầu nguyện cho nuớc
Nga trở lại.. Hôm nay, thế giới
đã đổi thay, nuớc Nga đã mang
bộ mặt mới, nhưng môi trường
trần thế còn biết bao lối ngõ và
phương diện chờ đợi canh tân!
Còn trái tim Mẹ có thắng không
thì còn tùy thuộc vào thái độ
nhân loại có sốt sắng đền tạ trái
tim Mẹ chưa? Nhất là những
Gioan, những Cursillista, những
người con của Mẹ có yêu Mẹ đủ
chưa, có tôn vinh Mẹ đủ chưa và
có thành tâm mời Mẹ cộng tác
vào công cuộc truyền bá Phúc
Âm không? Mong ước rằng,
trong cuộc sống Ngày Thứ Tư,
người Cursillista sẽ mạnh dạn
bước đi trong tin yêu, một tay
nắm Chúa, một tay nắm anh chị
em, và mắt luôn luôn hướng về
Mẹ Maria nhân từ, dấu yêu...
CURSILLISTA NGOÂ ÑÖÙC DIEÃM
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Vài Kỷ Niệm
với Phong Trào
Cursillo
Hồi còn ở VN, tôi chưa
bao giờ nghe đến phong
trào Cursillo. Mãi đến
khoảng năm 1995 tôi mới
nghe
một
bạn
đồng
nghiệp của tôi là anh Đỗ
Viết Lê, nói rằng Cursillo
khá hay và khuyên tôi nên
dự mội khoá tĩnh huấn.
Anh Lê là người ăn nói
nghiêm túc nên lời khuyên
của anh làm tôi chú ý. Tôi
ngỏ ý với anh Trần Văn
Hiếu và anh đã tìm bác Cử
bảo trợ cho tôi để được dự
khóa tĩnh huấn 147 thuộc
Giáo phận San José.
Tôi biết anh Hiếu hồi
còn ở Đà Nẵng, rồi gặp lại
anh ở Hoa Kỳ, từ đó chúng
tôi sát cánh nhau trong
các hoạt động của Hội
những người Công giáo
gốc Vinh ở Bắc California.
Ba ngày tĩnh huấn đã
đem lại cho tôi nhiều
khám phá thích thú. Nhiều
lúc tôi có cảm tưởng như
đã đụng chạm được Chúa
nên nước mắt cứ tự động
trào ra, khi thì rơm rớm,
khi tuôn tràn nên lời phát
biểu trở thành nghẹn
ngào.
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Tuy nhiên tôi chỉ nói
sơ sơ vậy thôi vì phải để
bí mật lại cho các người
tham dự các khóa sau tự
mình khám phá và tìm
đến với Chúa.
Tôi được xếp vào
nhóm Phêrô, gồm những
người cao tuổi nhất. Tôi
đã được gặp bác Bùi Đình
Đạm. Bác Đạm là người
tôi thuộc tên từ lâu nhưng
bây giờ mới gặp. Khoảng
năm 1963, tôi bị động
viên vào khóa 14 Sĩ quan
Bộ Binh Thủ Đức , vừa học
xong giai đoạn 1 thì nhận
được giấy tạm giải ngũ để
về hoàn tất năm cuối cùng
của bằng Cử Nhân. Trên
giấy tờ tôi thấy bác Bùi
Đình Đạm ký, lúc đó bác
ấy còn làm Giám Đốc Nha
Động Viên.
Được về tiếp tục học,
lại được gần gũi với vị hôn
thê nên tôi rất mừng , do
đó tôi mới nhớ mãi tên
của bác!
Trong nhóm còn có
anh Lê Văn Mai, anh là
một cựu sĩ quan, lại có
một đức tin rất mạnh mẽ.

Sau này anh thường
hay trình bày các đề tài về
Thánh
kinh,
làm
tôi
ngưỡng mộ. Tôi cũng
thường gọi anh là “lý
thuyết gia” về Thánh Kinh,
đây là một sĩ quan trí
thức.
Một nhân vật nữa
trong nhóm là anh lê Hữu
Hiền, cũng là cựu sĩ quan,
tôi có gặp anh Hiền một
vài lần ở hội Vinh. Nhưng
anh Hiền đã được Chúa
gọi về sau khi đi dự khóa
tĩnh huấn vài ba năm. Anh
ấy đã từ giã chúng tôi để
về nước Trời sớm. Nhưng
có một điều an ủi là dù đã
ra đi anh để lại anh
Quang-con rể của anhtiếp tục đắc lực cho Phong
trào Cursillo San José.
Một nhân vật mữa mà tôi
phải nhắc đến là anh Đỗ
Văn Ơn. Anh Ơn có ưu
điểm là hầu như không khi
nào vắng mặt trong các
cuộc họp nhóm hàng
tháng suốt trong hơn 10
năm liền và luôn luôn
tham dự làm trợ tá cho
các cuộc huấn luyện.
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Đối với tôi, khóa tĩnh
huấn chỉ là bắt đầu của
một quá trình học hỏi về
Chúa để trau dồi Đức Tin.
Sự học hỏi này được
thực hiện qua sự tiếp xúc
với các Cursillistas và nhất
là với các linh mục trong
các dịp tĩnh tâm của
phong trào hay trong các
buổi sinh hoạt hàng tháng.
Nếu tham gia Cursillo
mà không tham dực các
sinh hoạt này thì tâm hồn
sẽ khô cạn dần và rồi rơi
vào tình trạng cũ.
Cha linh hướng của
Phong trào lúc tôi tham
gia là cha Phaolô Lưu Đình
Dương, cha cũng là linh
hướng của hội Vinh. Cha là
người làm việc có nguyên
tắc. Ăn nói, giảng giải gãy
gọn, rõ ràng, cứng rắn.
Nơi ngài ta thấy hình ảnh
của một người gốc Vinh.
Một linh mục khác,
hoạt động chặt chẽ với
phong trào là cha Phạm
Kim Hùng. Trong các bài
giảng cha hay thường hay
nhắc đến cái vẻ “không
đẹp trai” của cha, mà hậu
quả là những sự không
may mắn trong thời gian ở
Chủng viện cũng như khi
đã thành linh mục. Nhưng
những bài giảng của cha
thì sâu sắc và phong phú,
đầy những cảm nghiệm
cha đã thu thập được
trong cuộc đời. Tôi không
thấy cái “xấu trai” của cha
mà lại liên tưởng đến một
nhân vật của Đông Chu

Liệt quốc bên Tàu, đó là
ông Tề Yến Anh, người
thấp nhỏ nhưng có tài ùng
biện và có tài kinh bang tế
thế. Tề Yến Anh làm Tể
tướng cho vua Tề Hoàn
Công, xây dựng một nước
Tề từ nhược tiểu thành Bá
Chủ, các nước khác phải
kính sợ.
Một linh mục khác nữa
là cha Cao Phương Kỷ, cha
là giáo sư ở Chủng viện đã
hơn 40 năm. Do đó các bài
giảng của cha thật phong
phú, tính chất sư phạm
được biểu lộ trong các bài
thuyết giảng của cha. Tôi
cũng làm nghề giáo được
gần 30 năm ( trước khi rời
VN), nên rất thích các bài
giảng của cha.
Còn nhiều linh mục
nữa, mỗi người một vẻ.
Cha Lê Trung Khuê là
một linh mục trung niên,
cha có nhiều kinh nghiệm
về truyền giáo và mục vụ
cho một sắc dân thiểu số ở
Mỹ. Bài giảng của cha khi
nào cũng bốc lửa, hăng
hái, thúc giục mọi người
tiến bước.

Người mà tôi nhắc đến
cuối cùng là cha tân linh
hướng của phong trào, cha
Phan Quốc Cường.
Cha còn trẻ, cha có
giọng nói dịu dàng rất lôi
cuốn, và thỉnh thoảng cha
khôi hài nên không khí
thảo luận trở nên vui tươi.
Tôi lại khám phá ra cha có
tâm hồn thi sĩ, lâu lâu
cũng làm ít câu thơ vui
nhộn, dễ thương. Nhưng
hình như cha hay ốm vặt.
Vậy các Curillistas trong
phong trào phải săn sóc
sức khỏe cho cha nhiều
hơn.
Nhưng điều tôi viết
trên đây là cảm nhận của
riêng tôi. Tôi ước ao có
nhiều bạn trẻ khi đọc
những dòng này thì nẩy
sinh tò mò mà nổi hứng
tìm hiểu và tham gia
phong trào.
CURSILLISTA HOÀ SÓ HUØNG

Cha Ngô Văn Thích là
một linh mục trẻ thuộc
dòng Đa Minh (ở Canada),
tôi thấy mới xuất hiệm vài
năm nay ở các sinh hoạt
Của Cursillo San José.
Đây là dấu hiệu tốt vì
các linh mục trẻ và các
Cursillistas sẽ làm cho
phong trào luôn trẻ trung
và đầy sức sống.
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ÔNG
TƯ
TÌM
ĐƯỢC
BẠN

Trong khu apartment trên đường Willow nầy ai cũng biết “Ông Tư
cắt cỏ”. Kể cũng lạ, vì chỉ có mươi gia đình người Việt với nhau, và
chỉ có một ông Tư thôi, sao lại phải gọi là “Ông Tư cắt cỏ”. Ít ai biết
được tên thật của ông Tư là Nguyễn Công Thành. Ông Tư trạc ngoài
60 tuổi, dáng người gầy gầy, nước da ngâm ngâm- có lẽ vì ông làm
việc ngoài trời nhiều. Ông đi lại nhanh nhẹn chứng tỏ một sức khoẻ
tương đối tốt. Ông Tư ít nói, hay trầm ngâm. Ai hỏi chuyện, ông lịch
sự trả lời, gặp ai ông chào hỏi ôn tồn, vui vẻ nhưng ngắn gọn: “chào
ông”, “chào bà”, “hi”, “good morning” thế thôi. Có lần người láng
giềng lấy cớ cho ông một tờ báo rồi gợi chuyện cộng đồng, chuyện
chính trị, ông Tư lắng nghe người láng giềng trình bày ý kiến nầy nọ,
xong ông nói một câu khiến người láng giềng cụt hứng, sau nầy không
nói chuyện cộng đồng hay chính trị với ông nữa: “Tôi đi làm vất vả cả
ngày, về tới nhà chỉ muốn nghỉ ngơi, chuyện cộng đồng, chuyện chính
trị tôi chả biết gì cả, xin lỗi ông Hạnh.” Thật ra, từ khi đặt chân lên đất
Mỹ, ông Tư hăm hở tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng. Nhưng từ
khi vợ ông đau nặng, ông phải mất thời giờ chăm sóc, lo lắng cho vợ,
lại vừa đi làm nên không có thì giờ. Đó là lý do bề ngoài. Nguyên do
chính là ông Tư cảm thấy có một điều gì đó trong các sinh hoạt cộng
đồng không hợp với ý ông, nói ra e không đi đến đâu, lại sinh mích
lòng. Từ đó ông Tư chỉ “kính nhi viển chi.”
Ông Bà Tư có hai người con. Cậu con trai có vợ con ở San Jose,
cô con gái có chồng mở shop sửa xe ở Houston- Texas, tuy công việc
làm mệt nhọc cả ngày, nhưng có thu nhập khá. Ông bà Tư có hai cháu
ngoại đều là cháu trai.
Gia đình ông Tư tới Mỹ theo diện tỵ nạn chính trị năm 1991, người
ta thường gọi là chương trình HO. Là sĩ quan Trưởng phòng Nhì tỉnh
Long An, sau năm 1975 ông đi tù cải tạo 10 năm. Gia đình ông được
đến Mỹ sớm hơn nhiều người, là nhờ người em của ông ở Mỹ làm đơn
bảo lảnh, cộng với hồ sơ cải tạo. Thật không may, gia đình ông đang
trên đà hội nhập và tiến thân thuận lợi, thì bà Tư bị ung thư gan khá
nặng. Ông Tư vừa đi làm điện tử vừa chăm sóc vợ. Hai con ông vừa
đi học ở De Anza college, vừa luân phiên lo lắng cho mẹ. Đến năm
1997, sau hơn 5 năm ốm đau, bà Tư được Chúa gọi ra khỏi thế gian
cách êm đềm trong ơn nghĩa Chúa. Một đám tang thật đơn giản. Một
đại tang đầy nước mắt cả bên ngoài lẫn trong lòng cho ông Tư và hai
con ông. Khi bà Tư đau nằm một chỗ 5,6 năm, tuy phải chăm sóc vất
vả lắm, nhưng dù sao người vợ, người mẹ vẫn còn đó, vẫn nhìn thấy
nhau. Nay bà Tư ra đi, để lại cho cha con ông niềm xót xa thương nhớ
vô hạn, một khoảng trống vắng buồn hiu! Từ đó ông Tư càng ít nói,
càng trầm tư hơn. Từ trước năm 75 bà Tư vẫn luôn là động lực hối
thúc ông Tư và hai con việc thờ phượng Chúa, việc xưng tội rước lễ.
Ông Tư là tân tòng, theo đạo để cưới vợ. Đến khi bà Tư qua đời, vì
thương vợ, vì cảm mến đời sống đạo đức hiền lành của vợ, nên mặc
dầu ông Tư không nhiệt thành sốt sắng lắm, ông vẫn cố gắng nhiều
trong việc thờ phượng Chúa để làm gương cho 2 con.
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“Họa vô đơn chí,” ông Tư bị
mất việc ít lâu sau ngày bà Tư
qua đời. Cha con ông lại một
phen khốn đốn. May nhờ một
người bạn của ông làm nghề thầu
cắt cỏ thương tình, giao cho ông
một round cắt cỏ với chiếc xe
truck và dụng cụ, máy móc đầy
đủ. Từ đó ông có tên mới: “Ông
Tư cắt cỏ.”
Round của ông Tư có một số
nhà người Mỹ và người Việt.
Gia đình Cụ bà Thư Hương là
nơi ông cảm thấy mến. Các gia
đình khác thường không có ai ở
nhà khi ông đến cắt cỏ, tỉa cây,
hoặc giả có người ở nhà mà họ
không ra ngoài. Còn Cụ bà Thư
Hương hay ra chuyện trò vui vẻ
với ông.
Chiều hôm nay ông Tư mệt
nhiều vì trời mùa hè nóng quá.
Sau khi tắm xong, ông cảm thấy
khỏe, tinh thần thư thới. Ông
chưa định ăn cơm vội, sống đơn
độc một mình lúc nào ăn chả
được. Ông mở tủ lấy một chai
bia lạnh ra bàn salon ngồi, vừa
uống vừa xem TV. Bấm remote
dò mấy channel, ông dừng lại đài
ABC vì hình tài tử Tom Hank
vừa xuất hiện. Ông có cảm tình
với Tom Hank qua phim “Forest
Gump”. Phim “Cast Away” ông
đang xem mô tả một người đàn
ông chuyển tải hàng hóa, bưu
kiện từ Liên Xô về Hoa Kỳ.
Giữa trời nước bao la, cơn bão
nổi lên, máy bay bị rơi xuống
biển. Tan tành! Lạnh buốt!
Người đàn ông đó trôi giạt cùng
với một số hàng hóa vào bờ một
hòn đảo hoang vắng. Ông ta
hoàn toàn cô độc. Quần áo tả tơi,
ông ta tìm trong số hàng hóa để
có một cái gì che thân đỡ lạnh, và
đôi giày cho đỡ đau chân. Ông ta
mưu sinh, tìm cách bắt cá để

sống qua ngày đợi cứu thoát.
Làm gì có lửa cho ông ta nướng
cá. Ông ta xoay sở lấy một khúc
gỗ và một cành cây cố gắng ma
xát thật mạnh tạo ra sức nóng,
làm ra lửa để vừa nướng cá, vừa
đốt lửa làm dấu hiệu SOS. Ông
cố gắng nhiều lần, tay ông máu
me ra bê bết mà vẫn không kết
quả. Ông ta bực tức la lối om
sòm một mình. Ngẩng lên, vô
tình mắt ông chạm phải một quả
bóng mấy ngày nay lăn lốc trên
bãi biển. Ông cầm quả bóng lên,
tay ông bê bết máu dính cả vào
quả bóng màu trắng. Ông có ý
nghĩ ngộ nghĩnh là vẽ thêm mấy
vết máu đơn sơ. Quả bong có
hình dạng mặt người. Ông mỉm
cười đắc ý. “Quả bóng có mặt
người” từ nay trở thành “người
bạn thân thiết” của ông trong
cảnh trời nước bao la hoang
vắng. Ông cùng với “người bạn
thân thiết” lại cố gắng làm phát
sinh lửa. Lần này họ thành công.
Ông ta tâm sự, kể lễ, chuyện trò
với “người bạn thân thiết.” Có
lúc họ êm ái, có lúc gây gỗ, có
lúc vỗ về. “Người bạn thân
thiết” luôn sát bên ông trong mọi
sinh hoạt. Dù gì ông ta cũng đã
có một “người bạn” để chia sẻ
những lo lắng, buồn phiền, sợ hải
và ước mơ một ngày trở lại đất
liền. Quả thật, ông ta được cứu
thoát, tìm thấy hạnh phúc nơi đất
liền với một cô gái miền quê, là
người nhận một bưu kiện được
gởi từ Liên Xô.
Phim chấm dứt lâu rồi mà
ông Tư vẫn chìm đắm trong suy
tư về sự cô đơn, sự bất hạnh ập
xuống bất ngờ, và nhất là sự cần
thiết một người bạn, để chia sẻ
ngọt bùi đắng cay cuộc đời. Ông
bỏ buổi cơm chiều, vào giường
ngủ sớm, trằn trọc hoài không
ngủ được. Ông nằm nhìn trần

nhà mà suy nghĩ, nhớ nhung.
Một ý nghĩa chợt len mạnh vào
tư tưởng ông: “Liệu mình cũng
nên có một người bạn?”
Ông Tư ôn cố kỷ niệm. Ông
nhớ Phòng Nhì của ông nhìn
thẳng ra sân cờ mà sáng thứ hai
nào anh em quân nhân các cấp
cũng nghiêm chỉnh làm lễ chào
quốc kỳ. Ông nhớ sau giờ làm
việc, ông cùng mấy sĩ quan thuộc
cấp vui vẻ chuyện trò ở một quán
nhỏ trong khu gia binh. Ông
nhớ, thường thường tối thứ bảy
hoặc sáng Chúa nhật ông lái xe
về Saigon thăm gia đình và cùng
vợ con đi lễ. Bao giờ cũng vậy,
Cha vừa chúc bình an xong, bà
Tư hối hả thúc giục ông Tư cùng
hai con ra núi Đức Mẹ. Bà Tư
xướng kinh, ông Tư và hai con
đáp. Bà Tư cầu nguyện hơi lớn
tiếng một chút cho cha con ông
hiệp ý. Trước khi trở lại nhiệm
sở khi trời còn sáng, lần nào ông
Tư cũng đều có một bữa cơm gia
đình tươm tất, ngon miệng với vợ
con. Thật đầm ấm và hạnh phúc.
Ông lại chợt nhớ Cụ bà Thư
Hương. Cách nay không lâu, Cụ
bà Thư Hương nhìn thấy xe ông
có treo một xâu chuỗi Mân Côi.
Cụ biết ông Tư là người Công
Giáo và do tính tình trầm ngâm,
ít nói của ông Tư khiến Cụ bà
nghĩ là ông Tư có điều gì không
vui. Cụ tìm cách làm quen khi
thì mời chai nước mát, khi thì ly
nước bưởi tươi chính tay Cụ vắt,
khi thì biếu mấy trái ổi sá lị, mấy
trái cam hay rau má của Cụ trồng
sau vườn. Sự tử tế và lòng chân
thành của Cụ dần dần biến đổi
ông Tư thành người cởi mở, chịu
lắng nghe, chịu bày tỏ. Ông Tư
được biết Cụ bà Thư Hương đã
98 tuổi, người con cả của Cụ lớn
hơn ông 7,8 tuổi. Ông Tư không
xưng là “cháu” nữa mà xưng là
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“con.” Cụ bà vẫn gọi ông Tư là
“chú.” Sau khi cắt cỏ, tỉa cây
xong, chỗ Cụ và ông Tư ngồi
uống nước, chuyện trò vẫn là
bóng mát cây tùng trước sân nhà,
nơi lưng chừng thân cây có đặt
Tượng Đức Mẹ Fatima màu
trắng. Ông Tư thích nghe những
câu chuyện Cụ kể, những kinh
nghiệm sống từ sau năm 1954 di
cư vào Nam, rồi những năm sau
1975 các con Cụ ở Mỹ, chỉ còn
Cụ và cô con gái lớn còn ở Saigon, chuyện các con Cụ ham
thích làm việc tông đồ, người con
trai cứ vài ba tuần, một vài tháng
lại nói: “Mẹ cầu nguyện cho con,
ngày mai con đi Canada”, …
ngày mai con đi Úc, ngày mai
con đi Roma v.v…” Tuy đã cao
tuổi mà trí nhớ Cụ rất tốt, lời cụ
kể rành mạch, đôi khi pha trò vui
vui, dí dỏm. Rồi Cụ gợi chuyện
cho ông Tư kể về gia đình ông.
Cụ nghe mà thương ông Tư
lắm, thương ông làm ăn cực nhọc,
thương ông đơn chiết một mình, nhất
là thương ông không giữ được lòng
thờ phượng Chúa sốt sắng như vợ
ông mong muốn. Cụ nhớ dụ ngôn
“hạt cải rơi bên vệ đường, rơi nơi bụi
gai.” Cụ cầu nguyện xin Đức Mẹ
ban ơn cầu bầu cho Cụ được Thánh
Thần soi sáng khôn ngoan trong lời
nói việc làm để khuyên bảo, an ủi
ông Tư. Đối với Cụ bà Thư Hương
việc nầy khá quen thưộc vì Cụ từng
là Hội Trưởng Hội Các Bà Mẹ Công
Giáo, là quân binh hoạt đông của
Đạo Binh Đức Mẹ, là thành phần cốt
yếu hội Vinh Sơn đi phát quà cho
người nghèo trong khu phố ở Saigon
nhiều năm.
Thấm thoát mà ông Nguyễn
Công Thành sinh hoạt trong Ban
Phụng Vụ Giáo đoàn St. Victor
gần hai năm. Ông Thành vui vẻ,
âm thầm phục vụ. Bao giờ ông
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cũng đến sớm, sắp xếp gọn gàng
sách kinh trên các băng ngồi,
lượm rác, kê bàn, ghi ý lễ. Ông
quan sát tỉ mĩ trong nhà thờ
những gì cần chỉnh đốn để tạo sự
thoải mái cho giáo dân v.v…
Ngày nào ông Thành có nhiệm
vụ Thừa tác thì ông dành nhiều
thời giờ để tĩnh tâm cầu nguyện.
Anh trưởng ban phụng vụ giới
thiệu ông Thành tham dự khóa
Cursillo năm 2002. Từ sau “khóa
Cursillo cuối tuần”, ông Thành thay
đổi nhiều lắm. Rõ ràng là ông có
một sức sống mới, sức sống từ đức
tin đang bừng cháy, sức sống của hy
vọng vui tươi, sức sống của khiêm
nhường học hỏi và phục vụ …
Những đức tính nầy không phải ông
mới có, thực ra những đức tính quý
báu ấy như được làm mới lại, được
đậm đà thêm cường độ.
Nhóm Anrê của ông Thành gồm
có 6 người, sinh hoạt đều đặn vào
mỗi tối thứ sáu cuối tháng. Thật
khéo léo và may mắn, anh em nhóm
Anrê có tuổi đời ngang nhau. Ngay
từ buổi Hội Nhóm đầu tiên ở nhà
anh Trưởng nhóm Lê Văn Châu,
anh em đã tâm đắc với nhau nhiều
về sự cố gắng sống “ngày Thứ Tư”.
Càng ngày anh em càng quý mến,
tôn trọng nhau, và tình thân ái, sự
chân thành, tin tưởng càng phát triển.
Mấy tháng đầu sinh hoạt
nhóm, ông Thành còn dè dặt,
nghe ngóng. Từ từ ông nhận ra
sự chân thật và tin tưởng, lòng
mến Chúa, yêu mến nhau rõ ràng
có sức nẩy nở và lan tỏa mạnh.
Ông Thành dành nhiều thời
giờ để suy nghĩ, cầu nguyện, đọc
Kinh thánh, đọc sách của phong
trào. Ông nhớ lại khung cảnh và
từng ngày, từng bài học rollo
trong khóa 3 ngày. Ông nhớ và
xúc động lúc anh em tâm sự cùng
Chúa Giêsu Thánh Thể. Hôm

đó, ông Thành vừa thưa cùng
Chúa chưa trọn câu, ông đã
nghẹn ngào không nói được gì
thêm. Chỉ có ngậm ngùi và nước
mắt! Ông thấy rõ Chúa yêu
thương, gìn giữ ban ơn cho ông
và gia đình ông quá nhiều, mà
ông lơ là thờ ơ với Chúa quá.
Ông cảm thấy xấu hổ và tội lỗi.
Ông lại nhớ người vợ hiền lành,
đạo đức đã suốt đời khuyến
khích, mong muốn ông sống đời
“người con ngoan của Chúa”.
Nay trong tình huynh đệ thân ái
và tin tưởng, ông Thành mạnh
dạn bộc bạch với 5 anh em trong
nhóm một quá trình giữ đạo tẻ
nhạt, hình thức bề ngoài chỉ giữ
đạo “cho vợ vui lòng.” Ông thực
sự chưa biết “sùng đạo, học đạo
và sống đạo là gì”, dù rằng ông là
con người tử tế. Chia sẻ xong
ông cảm thấy nhẹ nhàng, đồng
thời ông cũng tự hứa là sẽ cùng
anh em nâng đỡ, giúp nhau sống
làm sao để trở thành người Kitô
hữu đích thực, sống hết lòng thờ
phượng Thiên Chúa và yêu mến
tha nhân trong tình anh em, như
lời trăn trối của Thầy Chí Thánh
trước khi Người bước vào con
đường cứu chuộc: “Anh em hãy
yêu thương nhau như Thầy đã
yêu thương anh em.”
Chúc mừng ông Nguyễn
Công Thành tìm được những
người bạn đáng tin và đáng quý
mến. Nguyện xin Thầy Chí
Thánh gìn giữ, ban ơn dồi dào
cho ông đi trọn con đường đã
chọn: Phong Trào Cursillo.
Xin được cùng ông Nguyễn
Công Thành dâng lời thiết tha tạ
ơn Chúa.
CURSILLISTA LEÂ ÑÌNH KHOÂI

THÁNG 9, 2007

SAÙCH & TAØI LIEÄU CAÊN BAÛN VEÀ
PHONG TRAØO CURSILLO
Quyù anh chò coù theå ñaët mua saùch thaúng töø VP Trung Öông qua ñòa chæ:

TITLE

PRICE

- Reunion of the Group, Eduardo Bonnin $1.50
- The How and the Why, Eduardo Bonnin $3.00
- Let's Keep the Fourth Day Simple

$3.00

- The Catholic and Social Justice $2.00
- Reaching Jesus $12.00
- New American Bible

$6.00

- Our Fourth Day $3.50
- The Cursillo Yesterday and Today
by Fr. Juan Capo $6.00
- Evangelization in the Modern World
(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI
- The Precursillo, Gerry Hughes

$3.75

$2.50

- Family Sharing Using the Cursillo Method,
by Ken and Teresa Sittenauer

$3.25

- Cursillo Spiritual Formation Program,
by Fr. David Knight
TITLE

PRICE

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin

$5.25

- The Group Reunion, Fr. Juan Capo

$6.50

- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch $5.00
- Origins and Development of the Cursillo,
by Fr. Ivan Rohloff

$1.50

$7.00

- His Way, Fr. David Knight

$10.00

- Why Jesus?, Fr. David Knight

$16.00

- To Follow His Way, Fr. David Knight

$7.00

- The Lay Members of Christ's Faithful People
(Christifideles Laici), by Pope John Paul II
$9.00

- Fundamentals of Christianity,

- Go and Make Disciples, by the

by Fr. Frank Salmani

- National Conference of Catholic Bishops
$10.25

$9.25

- Theology of the Laity, Msgr. Paul Lackner
$7.00
- Whom Shall I Send?, Fr. Frank Salmani $6.00
- First Conversations of Cala Figuera

- Cursillo - What is it?

$1.50

- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen
$1.50

Trang 51

BẢN TIN ULTREYA

CURSILLO MOVEMENT

Stamp

DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT

MONTHLY NEWSLETTER

Kính Bieáu:

SINH HOAÏT TRONG THAÙNG 9/2007
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Moïi baøi vôû xin gôûi veà Ban Truyeàn Thoâng vaøo tuaàn thöù hai moãi thaùng theo ñòa chæ: JosephDao@Juno.com.
Xin caùm ôn quyù anh chò.
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