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MÔN ĐỆ CHÂN CHÍNH
I. TIN MÖØNG : (Mt 7, 21-29)
"Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : "Lạy Chúa ! lạy Chúa !" là được vào Nước
Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới
được vào mà thôi. Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : "Lạy Chúa, lạy
Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa
mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?" Và bấy giờ Thầy sẽ
tuyên bố với họ : Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm
điều gian ác !
"Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người
khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không
sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra
thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay
bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành".
Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy
của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh
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II. SUY NIEÄM
Những lời Chúa nói hôm nay khiến ta run sợ. Ngay cả những
người làm được những việc phi thường như nói tiên tri, trừ quỉ, làm
phép lạ cũng có thể bị loại ra khỏi Nước Trời. Ngay cả những người
làm việc cho Chúa, cho Hội Thánh cũng có thể bị vào nơi khóc lóc
nghiến răng. Tại sao thế ?
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Lý do thứ nhất : vì họ nói
mà không làm. Điều này rất dễ
xảy ra cho những ai có nhiệm vụ
khuyên bảo dạy dỗ người khác.
Cứ nghĩ người khác phải thực
hành, còn mình được miễn. Chúa
Giêsu gay gắt lên án điều này khi
nói với dân chúng : “Các kinh sư
và các người Pharisêu ngồi trên
tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy,
tất cả những gì họ nói, anh em
hãy làm, hãy giữ, còn những việc
họ làm, thì đừng có làm theo, vì
họ nói mà không làm” (Mt 23, 23). Hôm nay Chúa nhắc lại cho
chúng ta : “Không phải bất cứ ai
thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa! Lạy
Chúa!’ là được vào Nước Trời cả
đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý
muốn của Cha Thầy là Đấng ngự
trên trời, mới được vào mà thôi”.
Lý do thứ hai : vì họ làm
nhưng không có nền tảng. Có
những người đã nói tiên tri, đã
trừ quỷ, đã làm những việc phi
thường, nhưng không được Chúa
chấp nhận. Vì họ làm theo ý
mình chứ không theo ý Chúa
Cha. Làm không phải vì tình yêu
mến thì dù những việc kinh thiên
động địa cũng trở thành vô ích
như thánh Phaolô đã căn dặn
chúng ta : “Giả như tôi có nói
được các thứ tiếng của loài
người và của các thiên thần…,
được ơn nói tiên tri…, có được
đức tin chuyển núi rời non…, có
đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố
thí, hay nộp cả thân xác tôi để
chịu thiêu đốt, mà không có đức
mến, thì cũng chẳng ích gì cho
tôi” (x. 1Cr 13, 1-3).
Sau khi lên án những môn
đệ giả hiệu, Chúa Giêsu cho biết
căn tính của người môn đệ chân
chính. Người môn đệ chân chính
thao thức lắng nghe Lời Chúa và
tìm thi hành thánh ý Chúa. Như

thế người môn đệ chân chính sẽ
có những đặc tính sau :

qua gian khổ càng bền vững,
càng phát triển mạnh mẽ.

Tìm ý Chúa trên hết mọi
sự. Luôn cầu nguyện, cân nhắc để
tìm thánh ý Chúa trong mọi sự.
Khi tìm được ý Chúa thì mau mắn
thực hành ngay.

Lạy Chúa, xin cho chúng
con trở thành môn đệ chân chính
của Chúa, biết xây dựng Hội
Thánh trên nền tảng khiêm
nhương, từ bỏ ý riêng, thực hành
ý Chúa. Amen.

Từ bỏ ý riêng. Luôn tìm
theo ý Chúa, nên sẵn sàng từ bỏ ý
riêng. Sẵn sàng chấp nhận những
gì trái ý. Không tìm kiếm những
thành công lẫy lừng. Nhưng chọn
những việc nhỏ bé âm thầm. Chấp
nhận cả những thất bại. Chấp
nhận sự hiền lành khiêm nhường.
Chính những người môn
đệ chân chính mới xây dựng cuộc
đời vững chắc. Chính những môn
đệ khiêm nhường âm thầm mới
xây dựng Hội Thánh trên nền tảng
vững chắc. Những thành công bề
ngoài như những ngôi nhà xây
trên cát, khi gặp khó khăn thử
thách sẽ đổ vỡ tan tành. Những hi
sinh âm thầm như những ngôi nhà
xây trên nền đá vững chắc. Càng

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU
1- Tại sao nhiều người làm
được những việc lớn lao kỳ diệu
lại không phải là môn đệ Chúa?
2- Người môn đệ chân chính
phải có thái độ nào để xây Hội
Thánh trên nền đá vững chắc?
3- Chúa Giêsu đã nêu gương
xây dựng nhà trên đá thế nào?
TGM. GIUSE NGOÂ QUANG KIEÄT
Trang 3

BẢN TIN ULTREYA

Rollistas laø nhöõng chöùng nhaân
thuùc ñaåy ngöôøi ta haønh ñoäng
Ñöôïc tham döï khoùa Ba
Ngaøy vaø trôû laïi laøm trôï taù nhieàu
laàn trong Khoái Giaùm Hoïc, toâi coù
cô hoäi nghe laïi nhieàu rollos. Tuy
noäi dung cuûa caùc rollos naêm naøo
cuõng vaäy, nhöng caùch trình baøy
vaø caùc caûm nghieäm caù nhaân cuûa
moãi rollista khaùc nhau laøm toâi
vaãn caûm thaáy thích thuù khi ngoài
ôû phoøng rollo.
Toâi bieát raèng caùc rollos ñeàu
coù muïc ñích giaùo huaán, nhöng
ñoù khoâng phaûi chæ laø nhöõng yù
töôûng ñeå nghieàn ngaãm maø laø
thuùc ñaåy ngöôøi ta haønh ñoäng.
Hay noùi caùch khaùc, caùc söù ñieäp
cuûa rollos nhaèm giuùp ngöôøi
nghe thöïc haønh hoaùn caûi.
Trong caùc khoùa Ba Ngaøy,
phong traøo chuùng ta vaãn aùp
duïng moät caùch trung thaønh
phöông phaùp sö phaïm cuûa Cursillo. Toâi tin raèng Chuùa Thaùnh
Linh luoân höôùng daãn caùc coâng
vieäc cuûa chuùng ta, nhöng Ngaøi
vaãn muoán xöû duïng khoa sö
phaïm loaøi ngöôøi ñeå chuùng ta coù
cô hoäi coäng taùc vaøo keá hoaïch
cuûa Ngaøi.
Vôùi moät ñoäi nguõ trôï taù ñoâng
ñaûo, vaø ngay caû vôùi nhöõng
ngöôøi tuy khoâng theå hieän dieän
nhöng cuõng hieäp thoâng trong hy
sinh vaø lôøi caàu nguyeän, cuøng
vôùi baàu khí thaân thieän vui töôi,
khoaù hoïc deã laøm cho khoùa sinh
saün saøng laéng nghe vaø tieáp nhaän
caùc söù ñieäp.
Trang 4

Khoaù hoïc goàm 15 baøi rollos
ngaén, keå caû rollo ñuùc keát cuûa
khoaù tröôûng, noái keát vôùi nhau
laøm thaønh moät baøi daøi. Taát caû
ñeàu thöïc hieän vôùi chuû yù daãn duï
ngöôøi nghe nhaän chaân ñích thöïc
thaân phaän cuûa mình, am hieåu coát
loõi ngöôøi tín höõu, cuõng nhö trang
bò caùc phöông thöùc haønh ñaïo,
giuùp hoï caûm nghieäm tình Chuùa
vaø thuùc ñaåy hoaït ñoäng cho Ngaøi.
Vì vaäy, moät khi ñöôïc nghe
trình baøy caùc chöùng töø tình yeâu
thöông Chuùa theå hieän moät caùch
cuï theå trong ñôøi soáng ngöôøi rollistas, ngöôøi nghe caøng mong
muoán thay ñoåi neáp soáng cuõ ñeå
tieán xa hôn treân ñöôøng neân
thaùnh.
Moãi rollo ñeàu coù phaàn lyù
thuyeát, coù lyù luaän. Tuy nhieân,
trong thöïc teá, neáu ngöôøi rollista
caøng chuù yù phaàn lyù luaän, hoï caøng
laøm cho ngöôøi nghe thuû theá, khoù
tieáp nhaän. Toâi nhaän thaáy rollista
naøo bieát daãn Lôøi Chuùa, neâu
nhieàu chöùng töø caù nhaân vaø caùc ví
duï nhoû thích hôïp, hoï caøng laøm
cho ngöôøi nghe deã ñoùn nhaän hôn.
Moät ñieàu ai ai cuõng ghi nhaän
laø coù nhöõng luùc cöû toaï maát höùng
thuù theo doõi rollo, nhöng khi ñeán
phaàn chia seû caûm nghieäm, hoï
ñeàu chaêm chuù laéng nghe. Vôùi
toâi, coù moät soá caûm nghieäm ñaõ
ñöôïc nghe nhieàu laàn, nhöng khi
nghe laïi toâi vaãn thaáy thöïc söï bò
loâi cuoán vì noù raát gaàn guõi, raát

thaät vôùi mình.
Khi ñoïc cuoán “Chöùng Nhaân
Hy Voïng—22 Baøi Giaûng Tónh
Taâm Cho Giaùo Trieàu Roâma”,
cuûa ñöùc coá Hoàng Y Nguyeãn
Vaên Thuaän, toâi raát thích thuù vì
caùc yù töôûng thaâm saâu ñöôïc loàng
vaøo caùc maåu chuyeän cuûa ngaøi,
ñaëc bieät caùc kinh nghieäm nguïc
tuø. Chính ñöùc coá Giaùo Hoaøng
Gioan Phaoloâ Ñeä Nhò khi nhaéc
laïi caùc baøi giaûng cuûa ngaøi, cuõng
noùi ñeán caùc chia seû caù nhaân raát
caûm ñoäng naày.
Maëc daàu khoâng ai kyø voïng
ngöôøi rollistas laø nhöõng nhaø
thuyeát giaûng, nhöng thaät khoù maø
chaêm chuù nghe khi ngöôøi trình
baøy cöù nhìn giaáy maø ñoïc, hoaëc
khi ñeán hoài keát luaän maø dieãn
giaû cöù noùi theâm. Toâi raát thích
nhöõng lôøi keát ngaén goïn vaø döùt
khoaùt.
Toâi nghó raèng thaùi ñoä cuûa
ngöôøi rollistas ñoùng goùp phaàn
lôùn cho söï thaønh coâng vieäc trình
baøy rollo. Moät khi hoï trình baøy
vôùi loøng yeâu thöông chaân thaät,
trong tinh thaàn khieâm toán,
khoâng giaûng daïy maø boäc loä ñieàu
xaùc tín, noùi ñieàu mình soáng chöù
khoâng lyù thuyeát suoâng thì ngöôøi
ta raát deã ñoùn nghe.
Coá toång thoáng Reagan keå
laïi, khi laøm xöôùng ngoân vieân
cho chöông trình theå thao moät
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TÂM TÌNH CHA
Tâm tình dịp Tháng Thánh Tâm Thày Chí Thánh
Và Ngày Hiền Phụ

Cha ban Ngôi Con xuống thế trần
Đem ơn cứu độ cho tòan dân
Trời Đất từ đó được nối kết,
Nguồn tình thương Cha phúc muôn phần.

Tính yêu Cha lử cháy bập bùng
Ánh Sáng Linh Thiêng đáng tôn sung
Nguồn Ơn thương xót hi sinh chết
Cho hối nhân được sống anh hùng

Tình yêu Cha rộng mở ngàn đời,
Cho tâm hồn hướng về Chúa Trời,
Quyết xa lánh tội lỗi sai xót
Lòng cải hóa mối tình sang ngời.

Tâm Tình Cha thương xót phàm nhân
Dù có kẻ bạc nghĩa vô ân
Hỡi tình nhân ai người tri kỷ
Hãy đến an ủi Cha đôi phần

Khi bóng tối lan qua gian trần,
Gió hiu buồn như tiếng vọng ngân
Tính Thương Cha lan tỏa gội tưới
Ơn soi sáng tha thứ vô ngần

Trải qua đau khổ tới hiển vinh
Nhờ Cây Thánh Gía đến Phục Sinh
Dậy cho nhân loại biết cách sống
Hòa Thuận Thương Yêu Ơn Anh Bình

Hối nhân đến nhận lãng Ơn Cha
Nguồn tình thương ban Ơn thứ tha
Như hương hoa tỏa mùi thơm ngát
Ban Ơn Cứu Độ cho chúng ta

Tâm tình Cha thiết tha gọi mời
“Tứ hải huynh đệ”, con Chúa Trời
“Mến Chúa Yếu Người” luôn thiện chí
Hạnh phúc hồn xác đến muôn đời
LM. THẠCH LINH
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DÂNG MẸ !
Con hạnh phúc hân hoan dâng lên mẹ
Từng đóa hoa thơm ngát một trời hương
Là con đây, sắc thắm đẹp trăm đường
Ôi huyền diệu, những nụ hồng đua lượng
Mẹ hạnh phúc khi đàn con bên cạnh
Có đứa đùa vui, nghịch phá lung tung
Có đứa trầm ngâm, ngời lòng nhân ái
Có đứa lỗi lầm, than khóc ăn năn
Mẹ của con muôn đời vẫn vậy
Yêu con nhiều, xua hết những thương đau
Dẫu cuộc đời lắm lúc, gió mưa mau
Mẹ vẫn mãi là bóng râm che mát
Mẹ vẫn mãi là yêu thương bàng bạc
Là bình yên, trãi rộng thãm tình thương
Là vì sao soi lối những đêm trường
Là thôi thúc suối nguồn thơ bất tận.
HỒNG ÁNH
(Giới Trẻ Cursillo Kính dâng ngàn đóa hoa lên Mẹ)

Trang 6

THÁNG 6, 2008

KHÓC MẸ !
Mẹ ơi, gọi mẹ chiều nay
Giòng đời trôi nổi đắng cay chất chồng
Cách xa, không cách xa lòng
Mỗi khi khóc mẹ đôi giòng lệ rơi
Đêm thâu nhẹ tiếng mưa đời
Con nằm trằn trọc nhớ lời mẹ xưa
Tấm thân tần tảo nắng mưa
Nuôi con khôn lớn tranh đua vào đời
Nói sao cho hết biển trời
Vì con mẹ đã mang đời đắng cay
Trên trời có mấy vầng mây?
Là bấy nhiêu sử khắc đầy trong tim
Mưa rơi nước mắt im lìm
Thay cho khóc mẹ nỗi niềm tiễn đưa
Thân cò gãy cánh buồm mưa
Mà con cò nhỏ vẫn chưa bay về
Mẹ ơi, tim nát ê chề
Con thương nhớ mẹ muôn bề nổi trôi
Ôi tàn một kiếp lẻ loi
Tình ly, tình biệt, xa xôi nghìn trùng.
HỒNG ÁNH
(22 tháng 6 năm 2008)
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Tháng 5 Tháng Hoa
“Dâng …xin dâng lên Mẹ
đời con một đóa hoa lòng…ngàn
đời xin dâng …hoa tình thương
mến...”
Hôm ấy, tôi mở email ra đọc
thấy trưởng nhóm Nhật Tiến sốt
sắng mời gọi quý anh chị trẻ
trong nhóm (Cursillo tại San
Jose, Ca) nên tình nguyện ghi
danh dâng hoa, vì năm nay giới
trẻ lại thêm một lần được hân
hạnh lãnh nhiệm vụ này.
Một ngày….hai ngày…ba
ngày…trôi qua sao thấy mọi
người vẫn ắng tinh. Thế rồi ngày
sắp tới đã cận kề mà vẫn chưa có
rục rịch chi hết, trưởng Nhật
Tiến đang từ sốt sắng chuyển
sang sốt ruột email ra vận động
lần nữa với những lời lẽ tha thiết
sao đó mà có một cặp được đánh
động can đảm mở hàng ghi danh
đầu tiên. Thế rồi, hàng ghi danh
rất chạy…cứ người người tiếp
nối cho tới lúc đủ số, trưởng
Tiến quyết định khóa sổ hẹn một
ngày nhất định để tập dâng hoa
và còn căn dặn thêm, nhớ đừng
sài giờ giây thun theo tập quán
người Việt mình nhé.
Thứ Bảy ngày 10/5/2008,
vào khoảng 4 giờ chiều tại nhà
anh chị Hải & Trâm, là người
vốn có tiếng hiếu khách giới trẻ
Cursillo đến tá túc-nương nhờ,
đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón và
chờ đợi. Sơ Tuyết Mai từ San
Francisco tuy có bao công việc
bận rộn phải lo toan, thế mà Sr.
là người tới sớm nhất và đúng
hẹn, giờ giây thun Việtnam
chính hiệu tưởng đã biếu vào
viện bảo tàng… rốt cùng có dịp
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lấy ra sài tiếp …thun giãn ra đến
khoảng 5 giờ rưỡi coi như tạm ổn
định.
Trong khi phía bên kia bếp,
nhóm Cursilitas “huynh trưởng”
Trâm lo tiếp nước--nấu ăn đặng
chuẩn bị cho các bao tử - đang
gây bốc mùi thơm phức hấp dẫn,
còn góc bên này Crusilitas “nghĩa
sĩ” H. Linh, Hải âu, Tiên nâu
ngạo nghễ cây đàn ghitar trên vai
với những ngón bấm điêu luyện
nhịp nhàng âm phách - hòa cùng
một số tiếng ca phụ họa “nghĩa
sĩ” khác, thì ngoài đó dưới sự chỉ
huy của Sr. Mai, các trẻ Cursillitas “ấu nhi, thiếu nhi” tuy nhí nha
nhí nhố om sòm…đôi lúc hay
quên, nhưng khá có kỷ luật trong
lúc tập dượt và ngoan ngoãn ra
phết lắm.
Sau hơn 1 tiếng rưỡi tập dượt,
bỗng mọi sự dường như ngừng
lại… sao thế, có chuyện gì làm
gián đoạn vậy? À, thì ra đã đến
giờ đi viếng Chúa Giêsu Thánh
Thể, thay vì giải lao ít phút, thì ai
nấy đều nao nức kéo nhau đi kính
viếng Chúa. Hơn một tiếng sau…
cuộc kính viếng chấm dứt…thư
thái tâm hồn…ai nấy lại rầm rộ
dắt nhau về tập dượt tiếp.
Đến lúc này, thấy có mấy cái
bao tử bắt đầu báo tín hiệu khẩn
cấp..., thế nhưng, có lẽ vì bị ám
ảnh chuyện “Người tôi tớ đau khổ
của Yawêh” trong vườn cây Olives mà ai nấy mới vừa đi thăm
xong, nên khó mà nuốt trôi-thảnh
thơi thưởng thức trọn vẹn. Thành
ra, ai nấy đành dồn hết trí lực vào
tập dượt lần chót --- mong sao
cho mau hoàn tất giai đoạn còn

đang dang dở. Cuối cùng các
Cursillista “ấu nhi, thiếu nhi,
huynh trưởng” thở phào nhẹ
nhõm --- coi như tạm xong --- hân
hoan ngồi vào bàn tiệc đã được
dọn sẵn sàng và hẹn gặp nhau
dượt lại vào lúc 9 giờ 30 sáng
Chúa Nhật tuần tới.
Cũng là một bữa ăn thanh
đạm như mọi khi, nhưng lần này
thì khác…sao nó thấm thía ngon
miệng đến thế…có lẽ mọi người
đã thấm mệt. Tôi liếc mắc ngó ra
khung trời ngoài kia, màn đêm
vẫn dày đặc buông rơi bao phủ
vạn vật, gió rít từng cơn như đang
cùng chia sẻ hòa lời ca --- điệu
múa dâng Mẹ…đâu đây chợt
vang vọng thanh khúc, “Ngọt
ngào tốt đẹp lắm thay, chị em vui
vẻ sum vầy bên nhau… họ đang
vui hưởng kết quả do công khó
mình làm ra …và sẽ được gặp
may”.
Tôi bước ra về ngoài trời thấm
lạnh sương vì đã gần 1 giờ sáng,
thấy trưởng Tiến còn đang ngồi
trong xe chỉ đường về giúp Sr.
Mai, bên trong nhà anh chị Hải &
Trâm đang tổng dọn dẹp lần cuối.
“Dâng …xin dâng lên Mẹ
đời con một đóa hoa lòng…ngàn
đời hy sinh …thơm ngát lừng
hương...”
Sáng sớm ngày chủ nhật Utreyal, thời tiết thật là ấm áp, ánh
nắng chan hòa khắp mọi nơi. Như
đã hẹn, các chàng với áo trắng,
quần đen, trong khi đó thì các cô
duyên dáng với những chiếc áo
dài đủ màu sắc. Mọi người có mặt
đúng 10 giờ sáng để tổng dợt lại
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một lần nữa trước khi dâng hoa. Ai nấy đều
phấn khởi và một chút lo lắng vì sợ quên
những động tác mà đã tập từ tuần trước.
Sr Tuyết Mai liền tập trung mọi người
lại và nói sơ qua tổng quát dâng hoa cho các
Anh Chị biết trước sẽ làm gì. Sau khi được
nghe phần hướng dẫn tổng quát, các Anh Chị
được Sr hướng dẫn đi từ dưới hội trường lên
bàn thờ và chia thành ra 2 hàng, hàng nam
bên phải và hàng nữ bên trái. Sr ra hiệu cho ca
đoàn hát bắt đầu hát dẫn nhịp cho các Anh
Chị bắt đầu dâng hoa. Nhưng chỉ vài câu đầu
của bài hát dâng hoa, đã bắt đầu xuất hiện
những động tác sai. Có lẽ sau một tuần bận
rộn công việc và không được tập lại nên hầu
như mọi người đã quên đi nhiều động tác.
Người thì đứng, người thi qùy, người thi cúi
đầu, mọi thứ đã đi trật đường rày. Và tiếng
cười bắt đầu bật ra khi nhìn cảnh tượng này vì
chẳng ra hình thể nào. Thế là mọi người tập
trung hỏi lại Sr chỗ này phải làm sao. Sr cũng
lung túng theo vì Sr cũng không nhớ rõ cho
lắm. Trong buổi tập tuần vừa rồi, Sr đã cẩn
thận nhờ chị Thy Linh ghi chép chi tiết những
động tác và bước đi vào một tờ giấy để giúp
hôm nay tập lại cho dễ dàng. Nhưng không
may là hôm nay, chị Thy Linh lại không mang
theo nên thật là khó cho Sr nhớ lại từng chi
tiết. Trong khi nhờ chị Thy Linh lái xe về nhà
lấy tờ giấy đó thì Sr kêu mọi người tiếp tuc
tập để Sr có thể từ từ nhớ ra lại. Mọi người lại
bắt đầu vừa tập vừa giúp Sr nhớ lại động tác.
Thế là mọi ngưòi bắt đầu đóng góp ý kiến
giúp nhau tập. Ngưòi đóng góp ý kiến nhiều
nhất là Anh Hùng vì anh có bộ nhớ tốt hơn
những người khác nên anh chỉ ra nhiều động
tác bị quên. Thế nhưng trí nhớ của anh vẫn
chưa giúp buổi tập dâng hoa diễn ra trôi chảy.
Nhìn lên đồng hồ đã hơn 11 giờ sáng, Sr
Tuyết Mai cùng với mọi người cảm thấy rất là
lo lắng khi sắp tới giờ lễ mà mọi người vẫn
chưa thật sự là tập xong. Giờ này bóng dáng
chị Thy Linh vẫn chưa xuất hiện cùng với tờ
giấy, nên Sr quyết định thay đổi một số động
tác. Thật bất ngờ là động tác mới nhìn thấy
đẹp hơn và dễ tập hơn. Mọi người bắt đầu tập
lại từ đầu kết hợp những động tác cũ và mới.
Công việc tập bắt đầu vận hành tốt nhưng vẫn
còn thiếu những chi tiết phụ. Oh chị Linh kìa,
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một người trong ca đoàn la lên và mọi người
ngưóc mắt nhìn xuống hội trường. Chị Linh
xuất hiện với tờ giấy ghi chép trên tay làm
mọi người vui hẳn lên. Nhìn nét mặt chị
Thy Linh có thể nói, chị đã chạy hết tốc lực
để về nhà lấy cho được tờ giấy ghi chép để
mang lên cho Sr kịp thời gian. Thời gian
không còn nhiều, Sr yêu cầu mọi người cố
gắng tập trung để nhớ những chi tiết bỗ
xung. Từng chi tiết được Sr chỉ ra làm sao
thế nào cho đẹp. Mọi người vừa tập và cố
gắng nhớ những chi tiết bổ xung đó. Gần 12
giờ trưa, Sr cho mọi người tập trung lại
thành vòng tròn cầu xin Đức Mẹ giúp đàn
con bé nhỏ trở thành những đóa hoa nhỏ
dâng Mẹ. Xin Me nhìn tấm lòng thành kính
của chúng con hơn là những động tác dâng
hoa.
Sau khi dâng lời nguyện xong, mọi
người được nghỉ giải lao để chuẩn bị. Các
chàng thì được cài hoa trên ngực áo bên
phải có cùng màu sắc với áo dài tương ứng
với các cô đi bên cạnh. Phía các cô thì có
hoa cài trên đầu và hoa cầm ở 2 tay cũng có
màu sắc tương ứng với áo dài đang mặc.
Nếu ai chuẩn bị xong thì có thể đi uống
nước hoặc ăn chút gì cho đỡ đói.
Cuối cùng giờ phút dâng hoa đã đến, 2
hàng nam và nữ cùng Cha chủ tế tiễn bước
từ cuối hội trường lên bàn thờ. Sau khi Cha
chủ tế cho mọi người an tỏa, ca đoàn bắt
đầu hát để dẫn nhịp cho đoản dâng hoa bắt
đầu. Ờ phía dưới, cộng đoàn cũng đưa 2 tay
lên cao như thể hoà với đoàn dâng hoa để
kính lên Mẹ những đoá hoa lòng.
Buổi dâng hoa được kết thúc với lời
khen là đẹp và đều. Đây có lẽ là ơn đặc biẹt
Mẹ ban cho đoàn con bé nhỏ này vì khi tập
cũng không được đều như vậy. Chỉ biết khi
ra về, đoàn con bé nhỏ vẫn vọng câu hát
trong đầu.
“Dâng …xin dâng lên Mẹ đời con một
đóa hoa lòng…ngàn đời hy sinh …thơm
ngát lừng hương...”
THY LINH & NHẬT TIẾN
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Cảm nghĩ về tháng 5 dâng hoa cho Mẹ Maria!
Hàng năm vào tháng 5 người công giáo chúng ta trên
toàn thế giới hướng về một người mẹ chung của nhân
loại, một người mẹ vô nhiễm nguyên tội đó là Mẹ Maria.
Một người Mẹ đoái nhìn và bầu cử trước nhan Thiên
Chúa về một nhân loại đang suy đồi trong văn hóa sự chết.
một nhân loại đang trên đà tự hủy diệt bằng bom nguyên
tử.
Để tỏ lòng biết ơn vô bờ bến của Mẹ Maria. Đoàn
con bé nhỏ Việt Nam Currsillo trong những đoàn con còn
niềm tin vào thế giới hằng sống đời đời mà Ngôi Lời đã
mua bằng máu Châu Báu của Ngài, đã dâng lên Mẹ Maria
một đóa hoa tâm hồn và lời kinh sốt sắng nhất.
Thật là một ngày dâng hoa đầy công phu và đầy ý
nghĩ của các anh chị em đã làm em rơi lệ trong long. Bên
cạnh là một tài dẫn dắt tài tình của đầy lòng mến yêu giới
trẻ của sour Tuyết Mai đã làm từng bước đi nhẹ nhàng,
từng ánh mắt, từng trang phục áo dài xanh da trời và áo sơ
mi trắng của các anh chị đã nói lên lòng tôn sùng Mẹ Maria
với tất cả lòng mến của cả đoàn con Cursillo nói chung và
mọi người đang hiện diện nói riêng. Buổi dâng hoa muốn
nói lên tất cả đoàn con bé nhỏ dâng về Mẹ cả tâm hồn,
tấm lòng, con tim, khối óc, nhịp thở, hành động lời nói
nghiêm trang nhất …. Như một lời kinh nguyện cảm tạ ơn
Mẹ Maria.
Đoàn dâng hoa muốn tỏ cho Mẹ từ trời cao xin Mẹ
nhìn đoái thương đoàn con hết lòng kính yêu Mẹ với tất
cả tấm lòng quyện vào lời ca ngọt ngào của ca đoàn. Cung
kính dâng Mẹ đóa hoa tươi đẹp nhất trần thế. Xin Mẹ xoa
dịu vui buồn của một năm miệt mài lo âu sinh hoạt vất vã
trên trần thế. Nhưng chúng con luôn nhớ đến Mẹ Thiên
Đàng hằng ngày hằng giờ và đêm về bằng dăm ba kinh
kính mừng tỏ lòng hướng về Mẹ Maria ở trên trời cao.
BILL HOANG
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Cụ
Cả Bân
Cụ Cả Nguyễn Huy
Bân cố gắng giữ 45 phút
đi bộ mỗi buổi sáng. Cụ
đã 89 tuổi nhưng sức
khỏe tương đối, tinh thần
minh mẫn. Từ thiếu thời,
tính tình cụ đã cẩn trọng,
cung cách xử thế tế nhị,
phân minh phải trái. Hiện
nay cụ sống một thân một
mình tại Sanjose. Vợ con
cụ ở thành phố New Orleans – tiểu bang Louisiana xa xôi…
Hôm nay cũng như
mọi ngày, cụ vừa đi bộ
vừa suy tư điều gì đó.
Bỗng nhiên cụ cảm thấy
hoa mắt, gò má bên phải
ngang sóng mũi bị co
giựt, ban đầu nhè nhẹ, rồi
tăng dần. Cụ đi chậm lại,
cẩn thận từng bước.
Đứng dựa lưng vào cột
đèn, cụ chuyển chiếc gậy
qua tay trái, dùng ngón
tay trỏ của bàn tay phải
tự bấm huyệt vào chỗ
đang bị co giựt. Cụ tự
bấm huyệt như vậy tạm
thời giảm đau nhức, chảy
Trang 14

nước mắt và co giựt. Việc
chữa trị có kết quả khá tốt,
nhưng đồng thời cụ bị “mỏi
mệt về tiền bạc” so với
“tiền gìa” ít oi của cụ. Vì
mặc dù Medical đã chi trả
rồi, riêng phần cụ phải trả
thêm 20 đô la cho bác sĩ
mỗi lần khám bệnh. Cụ
năn nĩ, tả oán đủ điều mãi
bác sĩ mới chịu cấp giấy
giới thiệu cụ đi bệnh viện
Bascom…
Cụ Cả Bân sống lặng lẽ
âm thầm, hiếm khi giao du
người chung quanh. Duy
chỉ có ông Lê hùng Khanh,
tuy nhỏ hơn cụ gần 20 tuổi
mà cụ có lòng quý mến.
Một người gìa, và một
người ít gìa hơn nhưng tính
tình tương đắc, quan niệm
sống gần gũi, dễ thông
cảm. Có lần cụ Bân tâm
sự: “Sau năm 75 họ buộc
tội tôi là thành phần lảnh
đạo tư tưởng phản cách
mạng, đi tù hai năm. Chú
Khanh biết không, tuy tôi
vắng nhà chỉ có hai năm
thôi mà đã có biết bao

thay đổi. Tôi muốn nói
đến sự thay đổi lòng dạ
con người trong chế độ
mới.
Thật đau xót vô
cùng, tôi phải chứng kiến
và hứng chịu sự thay đổi
lòng dạ ấy của chính vợ
tôi! Chuyện đơn giản, vợ
tôi đã dùng tiền của dành
dụm của gia đình để “giúp
đỡ quá hào phóng” cho bà
con của bà từ miền Bắc
vào. Trong lúc tương lai
quá đen tối, vợ chồng tôi
không biết làm ăn buôn
bán gì, mà cư xử như thế
thì thật khó hiểu. Bằng
tình yêu thương chân
thật, tôi đã biết bao lần
tìm đủ mọi ngỏ ngách tình
cảm
thiêng
liêng
vợ
chồng, trách nhiệm với
con cái, rồi tâm lý xã hội,
tâm lý con người, để
thuyết phục, giảng giải
hơn thiệt, kêu gọi sự hiểu
biết, thông cảm. Nhưng
không có đối thoại, mà chỉ
có cố chấp, làm theo ý
riêng”.
Ông Khanh lắng
nghe và muốn có ý kiến.
Cụ Cả như hiểu ý, nói
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tiếp: “Có lẽ chú Khanh
thắc mắc là tôi có cầu
nguyện không?
Nhiều
lắm chứ chú. Tôi tự xét
mình sâu sắc, rồi cầu
nguyện tha thiết, van nài
Chúa-Mẹ mở lòng sửa trí
cho tôi và vợ tôi. Tôi đi
khấn nguyện ở nhiều nơi.
Nhưng có lẽ Chúa có
đường lối của Chúa. Có
thể Chúa gởi cho tôi một
thông điệp về hy sinh, tha
thứ và chấp nhận nghịch
cảnh chăng? Hoặc có thể
Chúa thử thách đức tin tôi
như xưa kia Ngài thử
thách tổ phụ Abraham và
ông Gióp?
Cuối cùng tôi và cậu
con trai vượt biên, vợ tôi
và cô con gái không đi.
Tám năm sau, con trai
tôi bảo lảnh mẹ và em
qua Mỹ, thành phố New
Orleans. Tôi mừng lắm,
thời gian tám năm đã đủ
xóa nhòa một quá khứ
không vui. Nhưng không
phải vậy. Có thể bà ấy
còn mang mặc cảm sai
trái, nhưng muốn thỏa
mãn tự ái cái nư của
người đàn bà, hoặc muốn
giấu kín nỗi bực tức trong
lòng khi sự “giúp đỡ quá
hào phóng” bị đáp trả
bằng vô ơn, vênh váo của
những con người trong
chế độ mới. Thực ra, đó
chỉ là nhận xét chủ quan
và phiến diện của tôi
thôi”. Cụ Cả Bân trầm
ngâm một chút rồi nhìn
ông Khanh phân trần:

“Tôi không biết làm sao
hơn được nữa để giữ sự
êm ấm cho gia đình vợ
con, và sự bình an cho
tôi. Tôi quyết định qua
Cali sống một mình, dủ bỏ
mọi sự”. Ông Khanh cảm
thương người bạn vong
niên, thân mật hỏi: “xin
lỗi cụ, cụ có buồn về cuộc
sống cô đơn, hay phiền
trách gì Chúa không?”.
Cụ Cả Bân chân thành trả
lời: “ Nói thật với chú,
sống thui thủi một mình,
nhất là khi đau ốm, đi
chẳng muốn đi, ăn chẳng
muốn ăn…thì cũng buồn
lắm chứ. Sau cái ngày
đen tối của tháng tư, tôi
cảm nhận thật rõ ràng
một chân lý, điều mà tôi
vẫn biết, nhưng chưa hề
cảm nhận sâu sắc. Đó là
đời con người dù có trăm
năm cũng chỉ là nháy mắt
so với sự vô cùng của trời
đất. Điều gì cũng có một
thời của nó. Vinh-nhục,
được-mất,
khen-chê,
giàu-nghèo, hạnh phúckhổ đau v.v chỉ là lẽ sống
vô thường của con người
trần thế. Là người Công
Giáo, chắc chú đồng ý,
Quê Hương thật của
chúng ta không phải ở cõi
nhân gian này, mà là
Nước Chúa Hằng Sống,
hạnh phúc viên mãn trên
Thiên Quốc.

đó như lời kinh dâng lên
Thiên Chúa. Chính những
lúc ấy, tôi thực sự cảm
thấy gần Chúa lắm. Chúa
thương đến với tôi, Chúa
an ủi tôi, Chúa nâng đỡ
tôi …Tôi diễm phúc được
sống trọn vẹn trong
Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Đó là khao khát của tôi từ
khi đưa hai tay lên nhận
“Tờ Sự Vụ Lệnh” từ tay
Cha Linh hướng tại trung
tâm Bêtania, họ Chí Hoà
Saigon, cho mãi đến giờ
này. Đó cũng là những
điều tôi cố gắng sống
hằng ngày, là tâm nguyện
trong Kinh Dâng Ngày của
tôi. Ước nguyện sau hết
của tôi, là được Chúa gọi
ra khỏi thế gian trong
khiêm hạ, thanh thản, và
trọn niềm tín thác. Lời
kinh xin vâng cuối đời của
tôi chỉ ước mong được
như vậy.
Lạy Thầy Chí Thánh
con vạn tạ Chúa, Thiên
Chúa của con”.
ANRÊ LÊ ĐÌNH KHÔI

Tôi vui sống đơn côi
trong cảnh già, có khi
bệnh mấy ngày liền, dậy
không được, đi không nỗi,
chỉ uống chút sữa…Tôi coi
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DANH SAÙCH CAÙC ANH CHÒ CURSILLISTA
ñaøi phaùt thanh, oâng luoân hình dung
thính giaû laø nhöõng ngöôøi baïn cuøng
trang löùa cuûa oâng ñang ngoài trong
quaùn hôùt toùc nghe oâng töôøng trình,
vaø oâng ñaõ noùi vôùi heát taâm tình.
Khaùn giaû, vì vaäy, raát taùn thöôûng caùc
baøi töôøng thuaät cuûa oâng.
Moät khi caùc rollistas trình baøy
caùc chöùng töø tình yeâu Chuùa vôùi caùc
vieäc laøm cuï theå, hoï thuùc ñaåy ngöôøi
nghe haønh ñoäng thay ñoåi neáp soáng
cuõ.
Ngöôøi rollistas caàn khieâm toán,
nhöng cuõng ñöøng quùa ngaàn ngaïi
trong vieäc chia seû nhöõng ôn laønh
Chuùa ñaõ ban cho mình. Khoaù sinh
chaéc haún caûm thaáy ñöôïc khích leä
nhôø nhöõng chia seû ñoù. Thaùnh Ignaxioâ Loyota noùi raèng, ma quûy thaáy
ñaày tôù Thieân Chuùa toát laønh vaø
khieâm nhöôøng thì noù xuùi ngöôøi ñoù
ñöøng noùi ra vì seõ mang toäi haùo
danh, taâng boác vinh döï caù nhaân. Vì
vaäy, ma quûy coá laøm sao ñeå ngöôøi ta
ñöøng noùi veà ôn laønh cuûa Chuùa
nhaèm ngaên caûn ôn aáy sinh ích nôi
ngöôøi khaùc.
Chuùng ta caàn nhôù laïi vaø loan
truyeàn nhöõng ôn laønh ñaõ laõnh nhaän
ñeå khoâng nhöõng khích leä ngöôøi
nghe maø coøn giuùp chính mình thöïc
hieän nhöõng vieäc cao caû hôn nöõa
trong cuoäc soáng.TRAÀN HIEÁU
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TÓM LƯỢC
TIN TỨC GIÁO HỘI TRONG THÁNG
II. TIN TÒA THÁNH VATICAN
ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TỔNG THỐNG G. W. BUSH
VATICAN - Sáng 13-6-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến
tổng thống Hoa Kỳ George Bush và Phu Nhân Laura, theo một
nghi thức ngoại thường.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết: để đáp lại cuộc tiếp đón
nồng nhiệt Tổng thống Mỹ đã dành cho ĐTC trong cuộc viếng
thăm Hoa Kỳ, cuộc tiếp kiến này không theo nghi thức thông
thường.
Khi tổng thống và phu nhân, có Đại sứ Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh
là bà Mary Ann Glendon tháp tùng, đến tháp thánh Gioan trong
nội thành Vatican vào lúc gần 11 giờ, ông bà đã được ĐTC tiếp
đón. Sau đó ngài và Tổng thống đã hội kiến thân mật ở lầu trên
trong vòng gần nửa giờ. Trong dịp này, ĐTC tái cám ơn Tổng
Thống về sự tiếp đón tại Mỹ và tại tòa Nhà Trắng, cũng như về
dự dấn thân bảo vệ các giá trị luân lý cơ bản. Các vị nói về tình hình quốc tế, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Âu
Châu, Trung Đông, sự dấn thân cho hòa bình tại Thánh Địa, sự hoàn cầu hóa, cuộc khủng hoảng lương thực
và mậu dịch quốc tế, việc thực thi các mục tiêu đề ra trong Ngàn Năm Mới.
Sau cuộc gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng và tổng thống sẽ đi dạo trong Công Viên Vatican trong khi Ca Đoàn
Sistine Chapel sẽ trình diễn cho họ.
Tháp Thánh Gioan là nơi Đức Gioan Phaolô 2 cư ngụ tạm thời khi mới được bầu làm Giáo Hoàng trong khi
chờ đợi tu bổ căn hộ của ngài trong dinh Tông Tòa. Về phần ĐTC Biển Đức 16, khi mới đắc cử, ngài ở lại
trong nhà trọ Thánh Marta, và ĐHY Bertone đã cư ngụ tại tháp Thánh Gioan trong khi chờ đợi tu bổ căn hộ
của ngài. Đây cũng là lần đầu tiên một vị Tổng thống được ĐTC tiếp kiến tại tháp này. (SD 13-6-2008)
ĐTC BỔ NHIỆM ĐHY ANTONELLI LÀM BỘ TRƯỞNG VỀ GIA ĐÌNH
VietCatholic News (Thứ Bảy 07/06/2008 12:46)
Vatican- Hôm nay thứ bảy, ngày tháng 06-08, Toà Thánh thông báo: ĐTC bổ nhiệm ĐHY người Ý Ennio
Antonelli làm chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về gia đình để kế nhiệm ĐHY người Colombia Alfonso Lopez
Trujillo qua đời hôm 20 tháng tư vừa qua.
ĐHY Antoneli, 71 tuổi, ngài làm Tổng Giám mục Giáo phận Flrorence nơi ngài nổi tiếng là vị Hồng Y bảo
thủ ôn hòa. Ngài sát cánh với Focolari, là một phong trào giáo dân công giáo sống đời sống cộng đoàn và
dấn thân cho các hoạt động bác ái và đối thoại liên tôn.
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ĐHY Antoneli kế nhiệm « chức bộ trưởng về gia đình » của Tòa Thánh thay cho ĐHY
Lopez, nhân vật quan trọng đã qua đời ở tuổi 72. Ngài nổi tiếng về những lập trường
mạnh mẽ chống phá thai hoặc hôn nhân đồng tính, là hành động mà Giáo Hội công giáo
lên án.
Hội đồng Giáo hoàng về gia đình được giao trọng trách sắp đặt các hoạt động của Giáo
Hội và đào sâu Giáo lý trong lĩnh vực gia đình. Giáo lý dựa trên khái niệm gia đình, gia
đình được hình thành từ hôn nhân không thể chia lìa giữa người nam và người nữ, không
dùng các phương pháp ngừa thai khác ngoài phương pháp « tự nhiên »,tức là kiêng cử.
TÒA THÁNH SẼ GỬI MỘT VỊ GIÁM MỤC TỚI THAM DỰ LỄ KHAI MẠC THẾ VẬN
VietCatholic News (Thứ Ba 10/06/2008)

Vatican (Reuters) – Một viên chức Vatican hôm nay cho biết Tòa thánh sẽ gửi
một giám mục Hong Kong, đại diện cho Giáo hội Công giáo, dự lễ khai mạc Thế
vận hội, nhưng rõ rệt vẫn chưa có dấu hiệu khai thông về liên hệ ngoai giao giữa
hai bên.
Viên chức nói trên, không nêu danh tính, nói với thông tấn xã Reuters: “Đã có
những dấu hiệu bình thường cho biết có sự cải tiến trong các mối quan hệ của
chúng tôi với Trung quốc nhưng còn lâu dài và khó khăn. Tôi chưa thấy có được
sự khai thông trong một tương lai gần.”
Viên chức Tòa thánh nói rằng giám mục John Tong Hon, phụ tá giáo phận Hong
Kong, sẽ đại diện Giáo hội và gián tiếp đại diện cho Vatican là một quốc gia có
chủ quyền.
Sự hiện diện tại Thế vận hội của Đức giám mục Tong, người được chỉ định sẽ kế nhiệm Hồng y Joseph Trần
Nhật Quân (Zen Ze-kiun) là dấu hiệu mới nhất trong một loạt những dấu hiệu làm tan băng giá trong mối
quan hệ giữa Vatican và chính quyền cộng sản Băc kinh.
Con số từ 8 đến 12 triệu người Công giáo tại Trung quốc bị phân chia thành hai Giáo hội, một được đảng
cộng sản cầm quyền chấp thuận, và một Giáo hội “chui” trung thành với Đức giáo hoàng.
Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, người đã đặt việc cải tiến mối quan hệ với Trung quốc thành một trong
những mục tiêu chính của triều đại giáo hoàng, đã nói rằng Thế vận hội Bắc kinh sẽ “có giá trị to lớn đối với
nhân loại”.
Tháng trước, Vatican tổ chức một cuộc trình diễn âm nhạc từ trước chưa từng có, do ban nhạc đại hòa tấu của
Trung quốc biểu diễn, và vị đại sứ của Bắc kinh tại Rome lạc quan tuyên bố về việc khai thông bế tắc có thể
sớm xảy ra.
Nhưng viên chức của Vatican nói tình hình “chưa được lạc quan” như lời ông đại sứ Trung quốc phát biểu, và
cho biết thêm rằng hiện nay Trung quốc cần Vatican hơn Vatican cần Trung quốc.
Trung quốc nói rằng trước khi phục hồi quan hệ đã bị cắt đứr 2 năm sau khi cộng sản chiếm lãnh thổ năm
1949, Vatican phải trước hết cắt đứt quan hệ với Đài loan, bị Bắc kinh coi là một tỉnh ly khai.
Nguồn tin từ Vatican nói rằng không có kế hoạch giảm thiểu sự hiện diện của Vatican tại tòa đại sứ ở Đài
loan. Vị đại diện lâm thời mới được thuyên chuyển khỏi Đài bắc sẽ được một nhà ngoại giao khác thay thế.
Vatican đã giữ duy trì cấp bậc ngoại giao tại Đài loan ở mức thấp từ nhiều thập niên qua, và nguồn tin đã bác
bỏ các phúc trình cho rằng Tòa thánh có kế hoạch hạ thấp hơn nữa.
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VATICAN TÁI KHẲNG ĐỊNH VIỆC PHONG CHỨC NHỮNG NGƯỜI NỮ LÀ BẤT THÀNH SỰ
VietCatholic News (Thứ Hai 02/06/2008)
VATICAN (Zenit.org).- Bộ giáo lý Vatican đã dứt khoát quyết định việc phong chức người nữ là bất thành sự.
Sắc lệnh chung “Về Tội Cố Ý phong Chức Thánh cho một người Nữ” được phổ biến hôm thứ Sáu 30/5 trên
trang đầu báo Quan Sát Viên Roma (L’Osservatore Romano), tờ báo vatican. Và sắc lệnh này “có hiệu lực
ngay.”
Bộ Giáo Lý Đức Tin tuyên bố trong bản văn vắn tắt rằng làm vậy là bảo vệ “bản tánh và sự thành sự của bí
tích các chức thánh.”
Bản văn khẳng định rằng “kẻ nào cố ý ban các chức thánh cho một người nữ, cũng như người nữ nào có thể
đã cố ý lãnh các Chức Thánh, thị bị vạ tuyệt thông ‘tiền kết’”, nghĩa là, một vạ tuyệt thông đương nhiên.
Sắc lệnh được ký bởi chủ tịch của Bộ, Đức Hồng Y William Levada, và thư ký của bộ Vatican, Tổng Giám
Mục Angelo Amato.
Đức Tổng Giám Mục giải thích Giáo Hội tái khẳng định tính chất độc nhất này vì một “lý do căn bản độc
đáo”. “Giáo Hội không cảm thấy mình có quyền thay đổi ý muốn của Đấng Sáng Lập, là Chúa Giêsu Kitô.”
Sắc lệnh, cũng nhắc tới cũng một vạ này áp dụng cho Bộ Giáo Luật các Giáo Hội Đông Phương, nói rằng
“Các Giáo Hội phương Đông xưa và những Giáo Hội Chính Thống tuân giữ cũng một kỷ luật của Giáo Hội
Công Giáo.”
Về việc tuyệt thông đương nhiên, vị giám chức đã nói rõ rằng người bị vạ tuyệt thông bị ngăn cấm “không
được tham gia bất cứ cách nào như một thừa tác viên trong việc cử hành hy lễ Thánh Thể hay là trong một
nghi thức nào khác thuộc phụng tự công cộng,” không được cử hành những bí tích hay những á bí tích và
không được nhận lãnh các bì tích,” cũng như không được “thi hành những phận sự trong những nghi lễ hay
những thừa tác vụ hay là những cố gắng giáo sĩ bất kể những thứ đó là “ hay là phát xuất từ “những hành vi
quản trị.”
Ngài nói thêm “vạ tuyệt thông là một hình phạt dược liệu, “ như “ vạ ấy kêu gọi sự sám hối, sự cải thiện và sự
phạt tạ vì tội.”
Đức Tổng Giám Mục Amato kết luận vạ tuyệt thông “được giải khi người đương sự chứng tỏ sự sám hối chân
thành và cam kết theo giáo lý và kỷ luật đúng của Giáo Hội”.
Ngài nói thêm, “tôi công bố rằng Giáo Hội không có quyền nào trao chức linh mục cho những người nữ và
phán đoán này phải được tuân giữ dứt khoát bởi mọi người tín hữu của Giáo Hội.”

II. TIN GIÁO HỘI HOA KỲ
TGP LOS ANGELES CÓ THÊM 3 LINH MỤC GỐC VIỆT NAM TRONG TỔNG SỐ 12 TÂN LINH MỤC
VietCatholic News (Thứ Bảy 31/05/2008)

LOS ANGELES – Thánh lễ rất trọng thể truyền chức linh mục 12 phó tế của Tổng giáo phận đã được cử hành
tại nhà thờ chính tòa Các Thiên Thần của TGP Los Angeles vào lúc 9 giờ sáng hôm nay do ĐHY Roger
Mahony chủ phong, cùng với sự hiện diện của tất cả 7 giám mục phụ tá, chừng trên 350 linh mục, một số
đông các nam nữ tu sĩ, và gia đình của các tân linh mục cũng như giáo dân các giáo xứ, tổng cộng trên 3.500
người tham dự.
Ít khi một nghi lễ nào trong năm mà nhà thờ chính tòa đầy chặt người như hôm nay, không còn một chỗ
Trang 19

BẢN TIN ULTREYA

trống. Mỗi tân linh mục chỉ được dành cho 150 vé chỗ ngồi cho gia đình và thân
nhân, cộng thêm số người thuộc các ban ngành, ca đoàn, các thừa tác viên... nên
nhà thờ càng trở nên ấm cúng vô cùng.
Lớp 12 tân linh mục được phong chức hôm nay là lớp linh mục đông nhất từ năm
1998. Trong số này một nửa là sinh tại ngoại quốc, trong số 6 tân linh mục sinh
ngoài Hoa Kỳ, có 3 là người gốc Việt Nam: tân LM Trần Chí Hiếu, tân LM
Nguyễn Tuấn Long và tân LM Lê Hồng Thái. Đây là điều hãnh diện cho cộng đồng
Công giáo Việt Nam. Tuổi của các tân linh mục từ 29 đến 49, tuy nhiên 3 tân linh
mục Việt Nam đều là những vị trẻ trung đầu nhiệt huyết.
Trong bài giảng, ĐHY nói tới kinh nghiệm cuộc đời linh mục của cá nhân ngài,
mọi sự đều là những bước “bất ngờ”, từ khi mới làm linh mục, được cử đi du học,
gọi làm giám mục, thay đổi giáo phận, gọi làm hồng y... và ngay cả những năm tháng qua đương đầu với xì
căng đan tình trạng lạm dụng tính dục của giáo sĩ trong giáo phận. Thế nhưng ĐHY khuyên các tân linh mục
hãy sống trong niềm hy vọng và phó thác hoàn toàn vào lòng yêu và quan phòng của Thiên Chúa.
Ngài lập đi lập lại sứ điệp là “hành động thiết yếu nhất của cầu nguyện là đứng trước mặt của Chúa mà không
được bảo vệ nào hết”... Có nghĩa là cuộc đời của linh mục sẽ phải chờ đợi những bất trắc và thử thách, mình
không muốn, không là nguyên nhân... nhưng chúng vẫn xẩy ra như thường, linh mục phải biết và sẵn sàng
chấp nhận... vì Chúa và vì ơn gọi của mình.”
Một điểm đặc biệt nhất cho người Việt Nam là trong thánh lễ truyền chức hôm nay có sự tham dự tích cực
của sắc thái văn hóa Việt Nam: Vũ đoàn của VietCatholic gồm gần 20 em đã được tổng giáo phận mời trình
bầy bài Vũ phụng Vụ “Tình Chúa yêu con” khi hợp với cộng đoàn Dân Chúa dâng lễ tế của ngày hôm nay là
chính các tân linh mục, nhất là hợp lòng quảng đại của các cha mẹ và anh em các tân chức dâng lên cuộc sống
trong đời dấn thân phục vụ mới. Các em thiếu nữ xinh tươi trong trắng trong lứa tuổi 15, 16 với hai mầu áo
hồng và xanh mầu trời đã nhịp nhàng trang trọng múa những điệu dâng tiến hoa tươi và hoa lòng hợp với của
lễ l2 bánh rượu. Tiếng hát của Kim Thúy thuộc VietCatholic với giọng điệu quyết tâm và trầm ấm vang lên
hòa điệu cùng tiếng dàn đại tấu cầm hòa nhịp trong cử điệu hân hoan dâng tiến của các em với các bó hoa
tươi thắm trên các đôi tay dâng lên, dâng lên tận trời cao và cho đời, cho người...
Thánh lễ phong chức hôm nay, các tân linh mục được đồng tế lần đầu tiên với giám mục của mình là ĐHY
Mahony, các giám mục –phụ tá và chung quanh là các bật đàn anh đi trước.
Chừng 10 năm trước, TGP Los Angeles có tới 1,400 linh mục phục vụ, nhưng này vì một số linh mục gìa yếu
đã hưu dưỡng, hay đã qua đời mà số tân linh mục không có nhiều, môĩ năm có tới cả từ 50 đến 100 linh mục
hưu dưỡng, Ai sẽ là những người thay thế?
Chúng ta tiếp tục cầu nguyện không riêng gì cho TGP Los Angeles mà cho toàn Giáo hội của Chúa.
CHÍN TRÊN MƯỜI NGƯỜI MỸ TIN VÀO THIÊN CHÚA VÀ TÁM TRÊN MƯỜI NGƯỜI TIN VÀO PHÉP LẠ
VietCatholic News (Thứ Hai 23/06/2008)

WASHINGTON DC - Ngày 23 tháng 06 năm 2008 (AFP), theo một cuộc khảo sát của Trung Tâm Nghiên
Cứu Pew công bố hôm thứ Hai cho biết chín trên mười người Mỹ tin vào Thiên Chúa và gần tám trên mười
người tin vào các phép lạ.
Người Mỹ tin vào thiên đàng ( 74% ) nhiều hơn tin vào hỏa ngục (59%), nhưng đa số nhìn nhận về con
đường cứu độ khác nhau.
Khoảng 70 % người Mỹ gia nhập tôn giáo cho rằng nhiều tôn giáo có thể dẫn đến sự sống vĩnh hằng.
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Sáu trên mười người Mỹ cho rằng Thiên Chúa là Đấng mà mọi cá nhân có thể có quan hệ với Người, trong
khi một phần tư, mà đa phần là Do Thái và Hinđu (Ấn Độ) cho rằng Thiên Chúa là sức mạnh vô nhân.
Ba phần tư người Mỹ khẳng định đọc kinh ít nhất mỗi tuần một lần.
Cuộc khảo sát dựa vào cuộc phỏng vấn 35.000 người, cuộc khảo sất cũng quan tâm đến quan hệ giữa chính
trị và tôn giáo. Những tín đồ theo giáo phái Moc-mon có vẻ như bảo thủ hơn, trong khi các tín đồ Do Thái,
Hinđu và Phật giáo thường thuộc cánh tả, theo cuộc khảo sát.
PHẢN ỨNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC HOA KỲ VỀ BẢN NGHIÊN CỨU PEW MỚI CÔNG BỐ.
VietCatholic News (Thứ Tư 25/06/2008)
Washington, DC (CNA) – Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã đưa ra lời phát biểu để trả lời cho công trình
nghiên cứu của Diễn đàn Pew về Tôn giáo và Đời sống Công cộng. Theo bản nghiên cứu này thì dân chúng
Mỹ có một tiến trình đi vào tôn giáo không theo giáo điều.
Trong cuộc nghiên cứu, Diễn đàn Pew đã tiến hành phỏng vấn 35 ngàn người thành niên và đã công bố ước
định kết quả như sau: Trong số người Mỹ thành niên có
- 92% nói họ tin vào Chúa hoặc một “vị thần linh phổ quát”
- 74% nói họ tin có cuộc sống ở đời sau
- 63% nói họ tin Kinh Thánh là Lời của Chúa
- 63% nói họ cầu nguyện ở nhà và đọc Kinh Thánh với con cái
- 60% nói họ cho con đến học các chương trình giáo dục tôn giáo.
Báo cáo từ cuộc nghiên cứu cũng cho biết:
- Đa số người Mỹ theo một tôn giáo nào đó đều đồng ý rằng không phải chỉ có một cách duy nhất để lý giải
các giáo huấn về đức tin của họ.
- Hầu hết người Mỹ đều nghĩ rằng tôn giáo họ theo không phải là con đường duy nhất dẫn đến cuộc sống
vĩnh hằng, mặc dầu chính truyền thống đức tin của họ dạy khác thế.
Bình luận về cuộc thăm dò, Đức tổng giám mục Donald Wuerl giáo phận Washington, đồng thời là Chủ tịch
Ủy ban Phúc âm hóa và Giáo lý thuộc Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, phát biểu: “Lịch sử đã chứng minh rằng
đức tin tôn giáo là điều rất quan trọng đối với người Mỹ. Ở mỗi thời điểm trong quá khứ của chúng ta, người
Mỹ đã kêu cầu xin Chúa chỉ bảo, hướng dẫn, chở che. Đối với người Công giáo, trong lịch sử chúng ta, có
một hình ảnh rõ rệt của tôn giáo tại Mỹ phản ảnh những nỗ lực tận tụy do các linh mục, giảng viên giáo lý và
giáo sư.”
Linh mục Brian Bransfield, một chuyên viên trong Ủy ban Phúc âm hóa và Giáo lý thuộc Hội đồng Giám
mục Hoa kỳ, nói rằng: “Thật khó mà xác định được tầm mức lớn lao niềm khát vọng tìm kiếm chân lý nơi
các gia đình và con người ở mọi lứa tuổi, như được chứng minh bằng đáp ứng rộng lớn đối với cuộc thăm
viếng Hoa kỳ mới đây của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI. Niềm khát vọng này đôi lúc bị hướng dẫn sai lạc
qua hậu quả của chủ nghĩa thế tục, mục tiêu của nó đặt vào cá nhân và hưởng thụ.”
Cha Bransfield lặp lại lời tuyên bố của Đức giáo hoàng Bênêđictô trước khi được tuyển chọn làm giáo
hoàng: “Thiên Chúa không đếm lấy số đông.”
Cha nói tiếp: “Đứng trước bất cứ biện pháp nào, phản ứng đều đặn và liên tục của Giáo hội là luôn luôn cam
kết đổi mới nhằm kiên cường các nỗ lực giảng dạy giáo lý.”
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II. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM
PHÁI ĐOÀN TÒA THÁNH TỚI HÀ NỘI VÀ GẶP GỠ VỚI THÀNH PHẦN LÃNH ĐẠO CÔNG GIÁO TẠI TGM HÀ NỘI
VietCatholic News (Thứ Hai 09/06/2008 18:56)

HÀ NỘI - Hôm nay 09.06.2006,
Phái đoàn Ngoại giao Toà Thánh
đã đến Hà Nội để đàm phán với
chính phủ Việt Nam về các vấn đề
hai bên cùng quan tâm. Phái đoàn
gồm có Đức ông Pietro Parolin,
Trưởng Phái đoàn, Đức ông Maria
Montemayor và Đức ông Barnaba
Nguyễn Văn Phương.
Phái đoàn tới sân bay Nội Bài lúc
10 h 15 giờ Hà Nội. Đón Phái đoàn
có Đức cha Giuse Nguyễn Chí
Linh, Giám mục Thanh Hoá, Phó
Chủ tịch HĐGM, Đức cha Giuse
Võ Đức Minh, Giám mục Phó Nha
Trang, Phó Tổng Thư ký HHDGM,
Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân,
Giám mục Lạng Sơn và Cha
Lôrenxô Chu Quang Minh, Giám
đốc Chủng viện Hà Nội.
Phái đoàn được chính phủ Việt Nam tiếp đón và sắp xếp chỗ ăn nghỉ tại khách sạn Melia ở phố Lý Thường
Kiệt, cách Toà Tổng Giám Mục gần 1 km.
Khoảng 15 h 30 Phái đoàn đã từ khách sạn tới thăm Toà Tổng Giám Mục Hà Nội. Tiếp Phái đoàn tại Toà
Tổng Giám Mục có quý Đức cha thuộc Giáo tỉnh Hà Nội, cha Giacôbê Nguyễn Văn Lý, Chính xứ Hàm Long,
Quản hạt Hà Nội, cha Antôn Trần Duy Lương, cha Gioan Lê Trọng Cung, Chánh Văn phòng Toà Tổng Giám
Mục và đông đảo quý linh mục, tu sĩ, giáo dân trong Tổng Giáo phận Hà Nội.
Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Phó Chủ tịch HĐGM, đã giới thiệu các thành viên trong Phái đoàn với cộng
đồng dân Chúa hiện diện.
Ngài cũng cho biết Đức cha Giuse Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch HĐGM và Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt,
Tổng Thư ký HĐGM, đang công du ngoại quốc, cho nên ngài thay mặt Giáo hội Việt Nam ngỏ lời chào mừng
Phái đoàn.
Đức Cha Chủ tịch cho biết chuyến viếng thăm này của Phái đoàn được thực hiện trong bối cảnh có nhiều khó
khăn trong các vấn đề tôn giáo và tìm điểm chung tiến tới ngoại giao giữa Toà Thánh và Việt Nam. Nhưng
trong tư cách là con cái Giáo Hội, mọi người sẽ luôn sống trong hy vọng. Ngài cũng kính chúc chuyến viếng
thăm và làm việc của Phái đoàn Toà Thánh đạt kết quả tốt đẹp.
Phái đoàn cùng quý đức cha trong Giáo tỉnh đã lên thăm Đức Hồng Y Giuse Maria Phạm Đình Tụng. Các
ngài đã nâng cốc chúc sức khoẻ Đức Hồng Y. Đức Ông Trưởng Phái đoàn và Đức ông Phương đã hỏi chuyện
Đức Hồng Y, Đức Hồng Y trả lời bằng tiếng Pháp rằng ngài cám ơn và ngài rất hạnh phúc khi được gặp Phái
đoàn.
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Sau cùng, khoảng 16 h, Phái đoàn đã gặp quý đức cha trong Giáo tỉnh Hà Nội tại phòng khánh tiết của Toà
Tổng Giám mục Hà Nội. Tối nay khoảng 19 h 30 các ngài sẽ gặp quý linh mục của 6 giáo phận Miền Bắc
đang tham gia khoá thường huấn tại Đại Chủng viện Hà Nội và Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội.
Được biết trong những ngày tới, chương trình làm việc của Phái đoàn dự kiến như sau: Thứ ba: Buổi sáng và
buổi chiều làm việc với Phái đoàn Việt Nam. Thứ tư: Buổi sáng thăm Ban Đối ngoại Trung ương và đi Đà
Lạt, buổi chiều thăm UBND tỉnh Lâm Đồng và Toà Giám mục Đà Lạt. Thứ năm: Buổi sáng đi TP Hồ Chí
Minh và từ TP HCM đi Huế, buổi chiều thăm UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và thăm Toà TGM Huế. Thứ sáu:
Buổi sáng đi Quảng Trị hành hương Đức Mẹ La Vang, buổi trưa chào thăm UBND tỉnh Quảng Trị, buổi
chiều thăm Huế. Thứ bẩy: Buổi sáng rời Huế đi TP Hồ Chí Minh, buổi chiều đi thăm làng nghề làm gốm ở
Bình Dương. Chủ nhật: Buổi sáng làm lễ ở Đại Chủng viện Sài Gòn rồi lên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất.
Dự kiến Phái đoàn rời Việt Nam lúc 11 h 30’.
UBND TỈNH TRAO LẠI ĐẠI CHỦNG VIỆN MỸ ĐỨC CHO GIÁO PHẬN THÁI BÌNH MỞ ĐẠI CHỦNG VIỆN MỚI
VietCatholic News (Chúa Nhật 08/06/2008)

THÁI BÌNH - Theo thông cáo của Đức Cha Nguyễn văn Sang, giám mục giáo phận Thái Bình gửi cho linh
mục tu sĩ và giáo dân trong giáo phận Thái Bình vào ngày 30/5/2008, Ngài cho biết những sự kiện quan trọng
sau đây:
1. Nhân dịp Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, UBND tỉnh Thái Bình trao lại cho Tòa Giám Mục Thái Bình ngôi
nhà 3 tầng (ở bên cạnh nhà thờ Cát Đàm, tức là Đại Chủng Viện Mỹ Đức cũ).
2. Khu đất thuộc về Nhà thờ giáo xứ Cát Đàm đã bị Nhà Nước lấy để làm Trường Trung Cấp dạy Nghề cho
người khuyết tật, nay cũng đồng ý trả lại cho giáo phận Thái Bình.
3. Chính quyền địa phương cũng chấp thuận cho ĐC Sang mở “Lớp bồi dưỡng cho các tu sĩ cao tuổi tại giáo
phận”. Trong thông cáo nêu rõ như sau: ”Căn cứ vào tình hình mục vụ của giáo phận, nhất là để đáp ứng với
các sáng kiến mục vụ rất phong phú của Giám mục và Linh mục, trong những Năm thánh gần đây, với con số
các giáo xứ đã được tăng lên (độ 100), đằng khác, con số linh mục coi xứ khá khiêm tốn (chừng 45 vị), Đức
Giám mục quyết định sẽ gọi một số tu sĩ nam cao tuổi vào lớp bồi dưỡng nói trên. Lớp này sẽ chia ra từng
đợt: Đợt sớm hơn sẽ vào trung tuần tháng 9 năm 2008”.
4. “Lớp Bồi Dưỡng sẽ được đặt tại chủng viện Mỹ Đức cũ, nay được đặt tên mới là: Chủng Viện Thánh Tâm
Chúa Giêsu, sẽ do chính Đức Giám Mục giáo phận làm Giám đốc và giảng dạy.
Nhà thờ Cát Đàm và khu Đại Chủng Viện
Cha Đaminh Đặng Văn Cầu, phó Giám đốc và Giáo sư
Cha Hieronimo Nguyễn Phúc Hạnh – Giáo sư
Cha Giuse Trần Xuân Chiêu – Giáo sư
Cha Gioan Baotixita Nguyễn Sơn Hải – Giáo sư
Cha Phêrô Nguyễn Đình Tân – Giáo sư
Cha Thomas Đoàn Xuân Thỏa – Giáo sư và Quản lý".
5. Đức Cha Nguyễn Văn Sang cũng đưa ra nhận định như sau: "Việc mở lớp bồi dưỡng nói trên là một ơn
trọng đại do Thánh Tâm Chúa ban, song cũng đặt ra cho chúng ta một trách nhiệm rất khó khăn là: việc đào
tạo các tu sĩ lớn tuổi với khả năng giới hạn, để có thể trở thành linh mục xứng đáng, thật nhiều phức tạp về
mọi mặt. Riêng về kinh tế cũng đòi hỏi trước mắt những quyết định nan giải: phải sửa chữa các phòng lớp;
phải cung cấp kinh tế trong sinh hoạt cho các chủng sinh, giáo sư, và các người giúp việc".
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PHÁI ĐOÀN NGOẠI GIAO TÒA THÁNH KẾT THÚC SỨ VỤ TẠI HÀ NỘI
VietCatholic News (Thứ Tư 11/06/2008)

HÀ NỘI - Ngày 11.06, Phái đoàn ngoại giao Toà Thánh rời Hà Nội đi Đà Lạt, tiếp tục chuyến công du.
Chương trình sáng nay như sau: Phái đoàn từ khách sạn Melia sang thăm Ban Đối ngoại Trung ương từ 8 h
đến 9 h. Khoảng gần 9 h phái đoàn đã rời Hà Nội đi Nội Bài.
Phái đoàn đi trên xe của Chính phủ, cùng ông Đặng Tấn Tính, Vụ Trưởng Vụ Đối ngoại, Ban Tôn giáo và một
thông dịch viên là hai người phụ trách tiễn Phái đoàn.
Phía Giáo Hội, có Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Lạng Sơn, Đại diện Đức TGM Hà Nội- người
đang bận công du ngoại quốc, cha Lôrenxô Chu Văn Minh, Giám đốc Đại Chủng viện Hà Nội và cha Phêrô
Nguyễn Văn Khải, DCCT.
Phái đoàn sẽ đáp chuyến bay 11 h từ Hà Nội đi Đà Lạt, vì thế sớm nhất cũng phải 14 h mới đến nơi, do đó,
ông Vụ Trưởng đã chu đáo mời Phái đoàn dùng bữa ăn nhẹ tại phi trường. Ăn uống khá nhanh cho nên các
ngài không có nhiều thời giờ để trò chuyện với Đức Cha và các cha.
Trước khi chia tay, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân và cha Lôrenxô Chu Văn Minh đã đã đại diện chúc mừng
Đức ông Barnaba Nguyễn Văn Phương nhân ngày lễ thánh Banaba-Bổn mạng của ngài.
Cha Giám đốc ĐCV cũng đã chu đáo tặng các thành viên trong Phái đoàn mỗi đức ông một bộ đĩa DVD tường
thuật cuộc gặp gỡ của Phái đoàn tại Toà TGM Hà Nội, Dòng MTG Hà Nội và tại cuộc thường huấn linh mục
liên giáo phận ngày 09.06.2008.
Khoảng gần 11g trưa hôm nay 11.6.2008, các cán bộ của Chính phủ đưa phái đoàn vào bên trong phòng đợi
để lên máy bay, kết thúc sứ vụ của phái đoàn tại Hà Nội trong chưa đầy hai ngày: Gặp gỡ các đức giám mục
giáo tỉnh Hà Nội, Chào Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, làm việc hai phiên trong 4 giờ với Phái đoàn Chính
phủ Việt Nam, chào thăm UBND thành phố Hà Nội, thăm Ban Đối ngoại Trung ương.
Chương trình thăm viếng của các ngài sẽ còn kéo dài đến sáng chủ nhật 15.06.2008, tại Lâm Đồng, TP Hồ Chí
Minh, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị.
Cầu xin cho các ngài lên đường bình an và hy vọng các ngài có thời gian và điều kiện nhiều hơn để tận mắt
chứng kiến sức sống bền bỉ và sinh động của Giáo Hội Việt Nam ở hai miền còn lại mà các ngài sắp viếng
thăm.
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Phong Trào Cursillo-Ngành VN-Giáo Phận San Jose
Thông Báo Hai Khóa Học Cuối Tuần 2008
Để được nói chuyện với Chúa, nghĩa là đẩy mạnh đời sống cầu nguyện
Để nhìn kỹ vào nội tâm, hầu thanh luyện và tái lập trật tự cho tâm hồn
Để biết sống thân mật với Chúa ở giữa đời
Để nhận ra chổ đứng và vai trò của mình trong cộng đồng Giáo hội
……
Phong trào Cursillo, ngành Việt Nam, thuộc giáo phận San Jose sẽ tổ chức hai (2) khóa học
vào những ngày giờ như sau :
Khóa Nam :
Khóa Nữ :

Từ 21/8 đến ngày 24, tháng 8.2008
Từ 28/8 đến ngày 31, tháng 8.2008

Tại Camp St. Francis
Để chuẩn bị hành trang lên đường, Phong trào sẽ bắt đầu tám (8) tuàn tỉnh huấn vào cuối
tháng 6 này
Xin quý anh chị sốt sắng tham gia buổi Ultreya Khai mạc Tỉnh tâm vào ngày 29, tháng
6.2008 tới đây tại hội trường nhà thương O’Connor từ 12:30 PM đến 3:30 PM
Xin quý Cha và quý Anh Chị tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho các tham dự
viên, cầu nguyện cho chúng ta làm tròn sứ mạng được giao phó, đặc biệt cho Ban Điều
Hành hai (2) khóa học chu toàn công việc Thầy Chí Thánh tín thác
Rất mong sự hiện diện đông đảo của quý Cha và quý Anh Chi trong ngày khai mạc Tinh
huấn 29, tháng 6 tới đây.
Thân ái trong Thầy Chí Thánh
Thay mặt Phong Trào,
Joseph Huỳnh Quốc Thu
Nếu cần Đơn Ghi Danh cho Tham Dự Viên hoặc Người Bào Trợ xin vào :
http://www.Viet-Cursillo.com/html/VPDH/KhoiTien.htm
Hoặc xin liên lạc với Trưởng K.T Anh Micae Nguyễn hữu Quang 408 226 5191
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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
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Kính Bieáu:

SINH HOAÏT TRONG THAÙNG 07 & 08 - 2008

CHÖÔNG TRÌNH 8 TUAÀN TÓNH HUAÁN
TUAÀN 1: Chuùa Nhaät, 29/06 töø 12:30PM - 3:30PM, taïi hoäi tröôøng nhaø thöông O’Connor, 2101 Forest Ave., San Jose.

CHỦ ĐỀ : TINH THAÀN CAÀU NGUYEÄN
TUAÀN 2: Chuùa Nhaät, 06/07 töø 6:45PM - 9:30PM, taïi hoäi tröôøng Saint Patrick

CHỦ ĐỀ : TINH THAÀN BAÙC AÙI
TUAÀN 3: Chuùa Nhaät, 13/07 töø 6:45PM - 9:30PM, taïi hoäi tröôøng Saint Patrick

CHỦ ĐỀ : TINH THAÀN KHIEÂM NHÖÔØNG
TUAÀN 4: Chuùa Nhaät, 20/07 töø 6:45PM - 9:30PM, taïi hoäi tröôøng Saint Patrick

CHỦ ĐỀ : TINH THAÀN VAÂNG PHUÏC
TUAÀN 5: Chuùa Nhaät, 27/07 töø 6:45PM - 9:30PM, taïi hoäi tröôøng Saint Patrick

CHỦ ĐỀ : TINH THAÀN PHUÏC VUÏ
TUAÀN 6: Chuùa Nhaät, 03/08 töø 6:45PM - 9:30PM, taïi hoäi tröôøng Saint Patrick

CHỦ ĐỀ : TINH THAÀN HIEÄP NHAÁT
TUAÀN 7: Chuùa Nhaät, 10/08 töø 6:45PM - 9:30PM, taïi hoäi tröôøng Saint Patrick

CHỦ ĐỀ : TINH THAÀN CHÖÙNG NHAÂN
TUAÀN 8: Chuùa Nhaät, 17/08 töø 6:45PM - 9:30PM, taïi hoäi tröôøng Saint Patrick

CHỦ ĐỀ : THÖÏC HIEÄN PALANCA
Trang 28

