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BỆNH PHONG TÂM HỒN
I. TIN MÖØNG : (Mt 1, 40-45)
Một hôm, 40 có người bị phong hủi đến gặp Chúa Giêsu, anh ta
quỳ xuống van xin rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi
được sạch. 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo:
"Tôi muốn, anh sạch đi!" 42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và
anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và
bảo anh: "Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư
tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã
truyền, để làm chứng cho người ta biết."
45
Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin
ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được,
mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ
khắp nơi kéo đến với Người
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II. SUY NIEÄM
Thôøi xöa, beänh phong laø moät beänh nan y, bò moïi ngöôøi kinh tôûm xa
laùnh. Trong ñaïo Do thaùi, ngöôøi maéc beänh phong bò gaït ra ngoaøi leà xaõ
hoäi. Hoï khoâng ñöôïc soáng chung vôùi thaân nhaân trong xoùm laøng, nhöng
bò xua ñuoåi ra ngoaøi ñoàng ruoäng, vaøo trong röøng nuùi hay trong sa
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maïc. Hoï phaûi aên maëc raùch röôùi.
Ñi ñeán ñaâu cuõng phaûi keâu to
leân : “OÂ ueá, oâ ueá”, cho moïi
ngöôøi bieát maø xa traùnh. Ai tieáp
xuùc vôùi ngöôøi beänh phong ñeàu
bò coi laø oâ ueá. Ai ñuïng chaïm
vaøo ngöôøi beänh phong bò coi
nhö maéc toäi raát naëng. Chaúng ai
daùm ñeán gaàn ngöôøi beänh phong.
Ngöôøi beänh nhö theá, khoâng
nhöõng bò nhöõng veát thöông treân
thaân xaùc haønh haï ñau ñôùn maø
coøn bò nhöõng noãi ñau, noãi nhuïc
trong taâm hoàn daèn vaët khoå sôû.
Hoï bò xaõ hoäi khinh khi loaïi tröø.
Hoï bò moät maëc caûm chua chaùt
daøy voø. Nhaân phaåm khoâng ñöôïc
toân troïng, hoï soáng maø bò coi nhö
ñaõ cheát. Nhöng chöa cheát ñöôïc,
hoï vaãn phaûi tieáp tuïc soáng ñeå
chòu nhöõng noãi ñau ñôùn coøn hôn
caû caùi cheát gaëm nhaám, thieâu
ñoát.
Moät laàn nöõa, Chuùa Gieâsu laïi
vöôït qua nhöõng bieân giôùi caám
kî khi daùm ñeán gaàn ngöôøi beänh
phong. Khoâng nhöõng Ngöôøi ñeán
gaàn maø coøn ñöa tay chaïm vaøo
thaân mình beänh nhaân. Loøng
thöông yeâu ñaõ khieán Chuùa Gieâsu daùm laøm taát caû. Vì thöông
ngöôøi beänh, Chuùa Gieâsu ñaõ baát
chaáp nguy hieåm bò laây nhieãm,
ñaõ baát chaáp nhöõng ñieàu bò coi laø
caám kî cuûa ñaïo Do thaùi.
Khi chöõa khoûi beänh phong,
Ngöôøi ñaõ giaûi thoaùt ngöôøi beänh
khoûi nhöõng ñau ñôùn phaàn xaùc.
Töø nay anh khoâng coøn bò nhöõng
veát thöông haønh haï. Thaân theå
anh trôû neân laønh laën. Da deû anh
trôû laïi hoàng haøo töôi taén. Khuoân
maët anh raïng rôõ. Gioïng noùi anh

lieàn da laønh laën. Chuùa
Gieâsu ñaõ hoài sinh taâm
hoàn laïnh giaù cuûa anh.

thanh tao. Anh cuõng laø moät
ngöôøi nhö bao ngöôøi khaùc.
Nhöng ñieàu quan troïng hôn,
ñoù laø khi chöõa anh khoûi chöùng
beänh nan y, Chuùa Gieâsu ñoàng
thôøi cuõng giaûi phoùng anh khoûi
nhöõng maëc caûm ñeø naëng taâm
hoàn anh bao naêm thaùng qua. Khi
Chuùa Gieâsu vuoát ve thaân theå
beänh taät cuûa anh, Ngöôøi ñaõ vuoát
ve taâm hoàn anh. Tröôùc kia anh
caûm thaáy bò moïi ngöôøi xa laùnh.
Nay anh caûm thaáy qua Chuùa
Gieâsu moïi ngöôøi gaàn guõi anh
hôn bao giôø. Tröôùc kia anh caûm
thaáy bò khinh mieät. Nay anh
caûm thaáy ñöôïc traân troïng. Tröôùc
kia anh caûm thaáy bò boû rôi. Nay,
döôùi baøn tay dòu hieàn cuûa Ñöùc
Gieâsu, anh caûm thaáy ñöôïc yeâu
thöông voã veà. Nhöõng veát thöông
saâu thaúm trong traùi tim anh ñaõ

Muoán cho moïi ngöôøi
chaáp nhaän anh taùi hoäi
nhaäp vaøo ñôøi soáng xaõ
hoäi, Chuùa Gieâsu baûo
anh ñi trình dieän vôùi
thaøy caû theo nhö luaät
ñònh. Tröôùc kia anh bò
loaïi tröø, bò gaït ra ngoaøi
leà xaõ hoäi. Nay anh
ñöôïc baøn tay aâu yeám
aân caàn cuûa Ñöùc Gieâ su
ñoùn nhaän anh trôû laïi
xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Qua
vò thöôïng teá, anh ñöôïc
coâng khai ñoùn nhaän.
Nhaân phaåm anh ñöôïc
phuïc hoài. Danh döï anh
ñöôïc toân cao. Giôø ñaây
anh coù theå töï tin, vui soáng giöõa
moïi ngöôøi, nhö moïi ngöôøi.
Chuùng ta ai cuõng coù nhöõng maëc
caûm ñeø naëng taâm hoàn, nhöõng veát
thöông saâu kín, nhöõng nieàm ñau
khoân nguoâi, nhöõng noãi buoàn haàu
nhö khoâng ai thoâng caûm an uûi
ñöôïc. Haõy noi göông ngöôøi beänh
phong chaïy ñeán vôùi Ñöùc Gieâsu.
Ngöôøi seõ xoaù ñi nhöõng maëc caûm
ñeø naëng hoàn ta. Ngöôøi seõ chöõa
laønh nhöõng veát thöông bao naêm
gaëm nhaám traùi tim ta. Ngöôøi seõ
xoa dòu nhöõng noãi ñau voø xeù taâm
tö. Ngöôøi seõ an uûi nhöõng noãi buoàn
phuû kín hoàn ta.
Phaàn ta, haõy bieát noi göông baét
chöôùc Ñöùc Gieâsu, ñöøng loaïi tröø
anh em mình ra khoûi ñôøi soáng xaõ
hoäi. Haõy bieát ñeán vôùi nhöõng anh
em bò boû rôi. Haõy bieát an uûi nhöõng
anh em ñang buoàn khoå. Haõy bieát
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traùnh cho anh em nhöõng maëc caûm
naëng neà. Haõy haøn gaén nhöõng veát
thöông trong taâm hoàn anh em. Haõy
toân troïng danh döï vaø nhaân phaåm cuûa
anh em. Haõy giuùp cho anh em mình
ñöôïc hoaø nhaäp vaøo ñôøi soáng coäng
ñoaøn, ñôøi soáng xaõ hoäi. Nöôùc ta ñang
quyeát taâm thanh toaùn beänh phong vaøo
cuoái naêm nay. Xöù ñaïo ta cuõng haõy
quyeát taâm thanh toaùn beänh phong
trong taâm hoàn. Haõy dieät tröø beänh
phong chia reõ. Haõy taåy chay beänh
phong loaïi tröø. Haõy xoaù ñi beänh
phong phaân bieät. Haõy phaù tan beänh
phong nghi kò. Haõy baøi tröø beänh
phong keát aùn. Neáu ta thanh toaùn ñöôïc
beänh phong taâm hoàn, thaân theå xöù ñaïo
ta seõ lieàn da lieàn thòt, khuoân maët xöù
ñaïo ta seõ hoàng haøo, raïng rôõ vui töôi
phaûn aûnh ñöôïc khuoân maët ñích thöïc
cuûa ÑKT.
Laïy Ñöùc Gieâsu, xin cöùu ñoä chuùng
con. Amen.

III. TAÁM BAÙNH HOÙA NHIEÀU
1- Cha Ña-mieâng vaø Ñöùc cha Caùtxe ñaõ soáng vôùi ngöôøi phong vaø laây
beänh cuûa hoï. Coù laàn naøo baïn ñaõ tieáp
xuùc vôùi ngöôøi bò beänh hay bò boû rôi
chöa ? Baïn coù phaûi traû giaù veà haønh
ñoäng naøy khoâng ?
2- Coù bao giôø baïn ñaõ laø naïn nhaân
bò ngöôøi khaùc loaïi tröø chöa ? Baïn caûm
thaáy theá naøo ? Baïn ruùt ra ñöôïc baøi hoïc
gì töø kinh nghieäm ñoù ?
3- Baïn ñaõ coù kinh nghieäm veà söï
ñöôïc Chuùa an uûi, ñöôïc Chuùa cöùu chöõa,
ñöôïc Chuùa tha thöù bao giôø chöa ?
4- Beänh phong taâm hoàn laø gì ?

TGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT
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BÀI CHIA SẺ TĨNH TÂM 2009
CỦA CHỦ TỊCH PT CURSILLO VN/SJ
Kính thưa quý Cha Linh Hướng, quý Sr., quý Thầy
Quý anh chị cursillistas thân mến
Trước hết , Con xin gởi đến quý Cha, quý Sr. quý Thầy , cùng
tất cả quý anh chị lời chào mừng thân ái và tốt đẹp nhất, Đối với tất
cả quý anh chị , là những người có nhiều thiện chí , nhẫn nại và
lòng hy sinh , đến đây trong ba ngày, xa gia đình và lạnh lẽo như
thế này, Chắc chắn Thầy Chí Thánh sẽ không thể nào bỏ qua,
những chứng tích của lòng yêu mến, mà quý anh chị đã dành cho
Thầy
Thưa quý anh chị, có lẽ quý anh chị cũng như tôi,đã và đang
cảm nghiệm được tình Chúa ,mà ngôn từ trần thế khó có thể diển tả
được, và tất cả anh chị em chúng ta điều muốn mọi người cùng nến
được tình yêu này,chúng ta hãy cố gắng chia sẽ với mọi người bí
quyết hạnh phúc, bí quyết tình yêu,bí quyết tin mừng ,mà Thầy Chí
Thánh là Đức Giêsu Kitô đã và đang mời gọi anh chị em chúng ta.
Anh Chị quý mến,Con người thời nay đang gặp những khó
khăn, đặc biệt trong việc tiếp nhận Phúc Âm, những khó khăn này
gây ra bởi.những trào lưu tục hóa,sự tự mãn về kinh tế , sự sùng bái
kỹ thuật và khoa học, sự tán dương con người đến mức độ làm cho
con người tưởng mình là thần thánh, sự dủng dưng với tín ngưởng
và sự coi thường quyền năng của Thiên Chúa khi phải giải quyết
những vấn nạn trong đời sống, sự uốn nắn sứ điệp Tin Mừng theo
chiều hướng chính trị,Những tệ nạn vứa kể trên đã quá đũ để cho
chúng ta thấy, cái xã hội ,cái thế giới mà chúng ta đang sống hôm
nay, đã lập lại cái thế giới của thế kỷ thứ nhất mà Thánh Phaolô đã
sống và đã cố gắng sắp xếp lại …
Chúng ta hãy để Chúa dựng lại thế giới nội tâm của chúng
ta ,như thế giới nội tâm của Phaolô đã được Chúa dựng lại trong
biến cố ngã ngựa,những gì xãy ra dưới thời Phaolô ,cũng đang xãy
ra vào thời của anh chị em chúng ta ,nếu chúng ta, anh chị em cursillistas chấp nhận theo chân Phaolô,chúng ta hãy để cho Chúa
chiếm hữu và để cho Chúa dựng lại thế giới nội tâm của chúng
ta.Phaolô đã làm đảo lộn thế giới tin mừng ông loan báo,anh chị
em cursillistas chúng ta cũng hãy bắt chước và làm như Ngài
Quý anh chị cursillistas thân mến,Vị Quan Thầy / Thánh
Phaolô, sau khi nhận biết ánh sáng tin mừng ,không phải một sớm
một chiều mà trở thành vị Tông đồ hữu hiệu,Phaolô đã rời bỏ
Damas để đến miền Ả Rập mà sống trong thanh vắng,Phaolô đã
tỉnh tâm,Phaolô đã học hỏi,Phaolô đã cầu nguyện,Thầy của
Ông,Thầy Chí Thánh của chúng ta.đã chuẩn bị 30 năm,thì Phaolô
cũng chuẩn bị 3 năm,3 năm trời Phaolô nghiền ngẩm, đối chiếu
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trực tiếp với thần khí Chúa, để hiểu
rõ Tin Mừng, Anh Chi em cursillistas chúng ta cũng sống trong tinh
thần Thánh Phaolô,tỉnh tâm,học
hỏi,và cầu nguyện trong 3 ngày
cuối tuần ,chúng ta hãy nguyện xin
Thánh Phaolô giúp chúng ta,để sau
3 ngày tỉnh tâm này,chúng ta cũng
sẽ như Phaolô,làm một điều duy
nhất ,là quên phía sau mà lao tới
phía trước, nhắm mục đích mà
chạy tới,chạy đến giải thưởng của
ơn kêu gọi.
Thưa quý anh chị, là những
người được Thầy Chí Thánh
chọn ,để trở thành những người
lãnh đạo kitô hữu,chúng ta cũng có
trách nhiệm với những thử thách và
khó khăn của thời đại, Đức Tin của
chúng ta đang bị cám dỗ hằng
ngày,Đức Ái của chúng ta đang đi
lạc lối,và Đức Mến của chúng ta
đang bị xã hội nghi vấn, Chúng ta ,
những người cursillistas rất cần
thêm hành trang trong hành trình
đức tin và đặc biệt là sống tinh thần
Thánh Phaolô để tiếp tục con
đường về nhà Chúa.

Rất mong sau 3 ngày tỉnh tâm
này, chúng ta sẽ nhận ra rằng,dù là
gian truân,dù là khốn khó ,thì cũng
không một ai có thể tách chúng ta
ra khỏi tình yêu của Đức Kitô

ra Chúa trong mọi người, sống với
Chúa trong mọi lúc, đón nhận
Chúa trong mọi sự, để trong Chúa
chúng con được no thỏa sự sống
muôn đời.

Chúng ta,những người cursillistas, sống tinh thần Thánh
Phaolô, sẽ tiếp tục Sống chứng
nhân trong việc phúc âm hóa môi
trường,chiến đấu cho một cuộc
sống chính nghĩa ,chúng ta sẽ đũ
lòng tin để chạy đến cuối đường.

Lạy Thầy Chí Thánh,ước gì
trong ba (3) ngày tỉnh tâm cuối
tuần này,xin cho A/C/E Cursillistas
chung con, biết hăng say phụng sự
Thấy, xin Thầy ban cho A/C/E
chúng con, một thái độ dứt khoát
và quyết liệt, như Thầy đã ban cho
Phaolô, xin Thấy cũng ban cho
chúng con biết khiêm nhường
phụng sự Thấy..bởi vì tự bản chất
chúng con chỉ là những đầy tớ vô
dụng của Thầy mà thôi.

Thưa quý anh chị, chúng ta đều
biết , mọi sự bởi Chúa mà ra,.. mọi
loài do Chúa mà có, mọi việc nhờ
Chúa mà thành, tất cả cuộc sống
của chúng ta đều là ân ban của
Chúa, Chúa làm nên cuộc sống
chúng ta trong từng giây
phút,chúng ta hãy khẳng định về
cuộc sống của mình như Thánh
Phaolô đã khẳng định : “ Tôi
không muốn biết đến chuyện gì
khác, ngoài Đức Giesu Kitô “.
Xin Chúa nâng đở và gia tăng
Đức Tin cho chúng con, để chúng
con có thể thấy Chúa mọi nơi, nhận

Luôn ước ao và Cầu chúc quý
anh chị,một cuối tuần tĩnh tâm vui
vẽ, tốt đẹp và tràn đầy hồng ân
thiên Chúa
Amen !
JOSEPH HUỲNH QUỐC THU
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NĂM THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ 2008-2009
“HỘI

THÁNH của THIÊN CHÚA”
là “THÂN MÌNH MẦU NHIỆM
của CHÚA KYTÔ”
L.M.CAO PHƯƠNG KỶ

thẳng thắn, khi trả lời cho UBND
thành phố Hà Nội, về những mối
quan hệ giữa các cấp đang lộng
quyền sinh sát trong tay và đại đa
số Dân chúng Việt Nam, trong đó
có Hội Thánh Công Giáo.

Trong tháng Mười năm nay 2008,
Năm Thánh Phao Lô Tông Đồ,
ĐGH Biển Đức XVI, đã diễn
giảng quan niệm của Thánh Nhân
về chân tính của Hội Thánh, là
“THÂN MÌNH MẦU NHIỆM
của CHÚA KYTÔ”. Tuy là những
suy luận thần học, thần nhiệm
(mystical) rất cao siêu huyền bí,
nhưng cần phải tìm hiểu, vì là bản
thể, căn nguyên của Hội Thánh do
Chúa Cứu Thế sáng lập, nên khác
với các Giáo hội của các tôn giáo,
và khác với các đòan thể chính trị,
hay các đảng phái, hiệp hội.
Cần phải đào sâu vào ý niệm chủ
yếu làm nền tảng xây dựng Hội
Thánh, theo quan điểm của Thánh
Phao lô Tông đồ, và đã được ĐGH
Biển Đức XVI khai thác trình bày,
mới có thể hiểu được và giải thích
được những căn cớ, động lực tinh
thần nào đã soi sáng, hướng dẫn,
và thúc đẩy ĐTGM Ngô Quang
Kiệt tuyên bố một cách minh
bạch, sáng suốt và đầy tình bác ái,
độ lượng, nhưng cương quyết,
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Ngòai cuộc đối thọai thẳng thắn
để tìm CHÂN LÝ của ĐTGM Ngô
Quang Kiệt, HĐGM VN, sau Hội
nghị thường niên, tại Xuân Lộc,
cũng đã công bố: Bản Quan điểm
về Quyền Tư Hữu, Chân lý trong
Tự Do Ngôn Luận, và Chám dứt
dùng bạo lực, khủng bố…., đối
với chính sách hà khắc, đàn áp,
thiếu tôn trọng Tự Do, Nhân
Quyền của chính thể hiện nay. Có
thể suy luận theo đà biến chuyển
của các sự việc diễn tiến: từ hai sự
kiện có tính cục bộ về tranh chấp
đất đai, tại Giáo Xứ Thái Hà và
TKX, nay đã lan rộng sang lãnh
vực rộng lớn như Quyền Tư Do
Tôn Giáo, Nhân Quyền, Công
Bắng Xã Hội..liên hệ mật thiết tới
vận mệnh của tòan dân Việt Nam.
Do đó, biến cố này không chỉ
dừng lại ở sự kiện tranh đấu đòi
lại đàt đai bị xâm chiếm bất hợp
pháp mà thôi.
Tiếp theo hai cuộc”đối thọai”
thật gay go, nhưng thẳng thắn,
lịch thiệp, ôn hòa trong lập luận
và ngôn từ hòa nhã của ĐTGM

Ngô Quang Kiệt và của HĐGM
VN đối với chính quyền Tp Hànội
cũng như phủ Thủ tướng, nhưng
kết quả đã không dẫn đến sự thông
cảm, mà còn mang theo nhiều
hăm dọa, kết án, kết tội về phía
những kẻ gây ra cuộc khủng
hỏang. Như Truyền Thông, Báo
chí trên thế giới đăng tải mỗi ngày:
những buổi CẦU NGUYỆN của
các Cộng đồng Công giáo trên thế
giới, và tại các Giáo xứ tại Việt
Nam, chứng tỏ: niềm khát vọng
bảo vệ và giành lại CÔNG LÝ vẫn
phải tiếp tục cho đến thắng lợi, để
xây dựng một Nước Việt hùng
cường, độc lập và Tự Do Dân
Chủ.
Các nhà quan sát, và dư luận báo
chí đã có một nhận xét khá
khách quan: ngòai việc thông
cảm với Giáo xứ Thái Hà với
Địa phận Hà nội và ĐTGM Ngô
Quang Kiệt, bằng phương tiện
“Hòa Bình” qua lời Kinh tiếng
hát dâng lên Thiên Chúa và Mẹ
Maria, đây cũng còn là một ý
thức về bổn phận xã hội của
người Công Giáo đối với Quốc
gia, Dân tộc, đối với các chế
độ chính trị, luật pháp, kinh tế…
Bởi vì, theo Học thuyết Xã Hội
của Hội Thánh Công Giáo, mọi
người Công giáo có nghĩa vụ đối
với Thiên Chúa,
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nhưng đồng thời cũng phải tham
gia việc “ICH QUỐC LỢI
DÂN”, tức giới răn” yêu người
đồng hương”
Nhìn vào cuộc bấu cử hiện nay tại
Hoa Kỳ, ta thấy: HĐGM HOA
KỲ đã khuyến khích và huấn
luyện lương tâm người Công
giáo, để tích cực chọn những ứng
cử viên nào theo đuổi những lập
trường chính trị, luân lí..thích ứng
với tôn chỉ Công Bằng, và Luân
Lý của Hội Thánh.(coi: the Faithfull citizenship.org và chỉ thị của
HĐGM tiểu Bang California.
(C.C.C)
Thiết tưởng, những lời diễn giảng
sâu sắc của ĐGH. Biển Đức XVI,
: “Quan niệm của Thánh Phao
Lô Tông đồ, về bản tính của “Hội
Thánh của Chúa Cứu Thế”, có
sức mạnh thúc đẩy và hướng dẫn
người Tín Hữu Công Giáo Việt
Nam hăng hái hơn trong việc
tham gia việc nước, nhất là trong
hòan cảnh hiện nay, đầy bất công,
tham nhũng.
Sau đây, xin trình bày hai điểm
chính:
-Quan điểm thần học của Thánh
Phao Lô Tông đồ về bản tính của
“Hội Thánh Chúa Cứu Thế” là gì?
-Áp dụng vào hòan cảnh tôn giáo,
chính trị tại Việt Nam ngày nay,
người Tín Hữu Công dân phải làm
gì để cứu Đạo, cứu Nước, đem TỰ
DO, CÔNG LÝ cho tòan dân.
I-.BẢN TÍNH của” HỘI
THÁNH CHÚA CỨU THẾ” là
gì?
Trong những bài thuyết giảng,
ĐGH Biển Đức XVI, không đề
cập đến khía cạnh tổ chức bên
ngòai như: phẩm trật, phẩm chức,
phẩm phục, các kiến trúc đồ sộ…
nhưng vạch cho ta nhận thức

được những căn tính nền tảng tạo
thành một thực thể là”HỘI
THÁNH của CHÚA CỨU
THẾ”.Những nét đặc trưng này,
nhiều người khó nhận thấy được,
kể cả một số khá đông người
Công Giáo.
1.-Đinh Nghĩa Danh Xưng”HỘI
THÁNH”. Nguyên tự của từ này
là:”ekklesia”, được phiên dịch ra:
Iglesia(Tây ban nha),
“Eglise”(Pháp), “Chiesa”(Ý),
“Church”(Anh)
Theo ĐGH, danh xưng
“ekklesia”, được Thánh Nhân
dùng ở đấu Thư I gửi tín hữu
Thessalonica. Danh xưng này, bắt
ngưồn từ Cựu Ước, có nghĩa là
cộng đòan dân Do Thái (Israel)
mà Chúa đã triệu tập, tại chân Núi
Sinai.
(Chú Thích: ngày xưa, miền Bắc
Việt Nam, trong các Sách Kinh,
Sách Bổn, dùng từ: “Ighê gia”(có
thể đã đọc âm theo tiếng Tây ban
n h a ” I g l e s i a ” h a y
“Ecclesia”(latinh) chăng? Câu ca
dao truyền tụng trong giới giáo
dân Công giáo như:
“Con cha con mẹ thì xa
Con Thánh “Ighê gia” thì gần”
Danh Xưng”Hội Thánh” để chỉ
Hội Thánh Công Giáo, vẩn được
dùng trong các Sách Kinh và Sách
Giáo Lý, vì là một “Hội” do
Chúa Cứu Thế sáng lập, nên gọi
là”Thánh”, để phân biệt với các
hội đòan do người đời lập ra.
Ngày nay, nhiều người không
hiểu ý nghĩa thánh thiêng ấy, nên
dùng danh từ, theo gốc hán tự,
là:“Giáo Hội”, chỉ có nghĩa
chung để chỉ một “hội” chuyên về
“đạo giáo”, khác với các hội đòan
tương tế, hay chính trị..)

2-Trong các Thánh Thư khác,
Thánh Phaolô dùng danh từ:”HỘI
THÁNH của THIÊN CHÚA”
(coi: 1 Cor i:12 và 2 Cor1:1; Gal
1:2..) Ý nghĩa của danh xưng này
vừa chỉ cuộc tập họp của dân
Chúa ở một địa phương, một
thành phố, nhưng cũng chỉ tòan
thể Hội Thánh của Thiên Chúa.
Cần nhấn mạnh tính chất”DUY
NHẤT” của Hội Thánh của Chúa.
Vì tất cả các Hội Thánh địa
phương , phải hợp thành “MỘT”
Hội Thánh của Chúa mà thôi. Vì
Bản thể của Thiên Chúa là Hiệp
Nhất, nên cũng tạo ra sự Hiệp
Nhất của Hội Thánh.
Tiếp nối ý niệm của các vị Ngôn
sứ, trong thời Cựu Ước, gọi tòan
Dân Do Thái là”Hiền Thê” của
Thiên Chúa, Thánh Phaolô giới
thiệu “Hội Thánh Duy Nhất của
Thiên Chúa” như là”HIỀN THÊ
của Chúa KyTô”, trong tình yêu
thương như một Thân Mình và
một tinh thần hiệp nhất với Chúa
Cứu Thế.(coi: Thư gửi Tín hữu
Ephêso, 5; 31-32)
Một thời, Thánh Phaolô đã bách
hại người tín hữu theo Chúa Cứu
Thế, vì muốn trung thành với các
luật lệ của Do thái giáo,( đặc biệt
là phép cắt bì), nhưng sau cuộc
Gặp Gỡ với Chúa KyTô Phục
Sinh, Thánh Nhân đã hiểu rằng:
Thiên Chúa của dân Isrsel đã trở
thành Thiên Chúa của mọi Dân
tộc, và mọi dân nước trở nên Chi
Thể trong Một Hội Thánh Duy
Nhất của Thiên Chúa; họ đã trở
nên Một với Chúa KiTô, vì đã Tin
vào Chúa KyTô và loan báo Tin
Mừng của Chúa Kitô.; do đó, nơi
Chúa KyTô Thiên Chúa đã Hiệp
Nhất các dân tộc để trở thành Dân
Duy Nhất của Thiên Chúa.
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Trong Sách Tông Đồ Công Vu:
4,29.31;
8,25;11,19;13,46;14,25;16,6.32),
Thánh Luca đã dùng thành
ngữ:RAO GIẢNG LỜI CHÚA”,
tức là loan tin :Mầu Nhiệm Chúa
chịu chết trên Thánh Gía và đã
Phục sinh, Phục họat., ai tin sẽ
lãnh nhận Bí Tích Rửa tội và tham
dự Bí Tích Thánh Thể, và thực
hành Đức Bác Ái . Đó là công tác
Truyền Giáo của các Thánh Tông
Đồ phải rao giảng và thành lập các
Cộng đòan các Tín Hữu, thành
một “Hội Thánh của Thiên
Chúa”
3-HỘI THÁNH là “THÂN
MÌNH của CHÚA KYTÔ”. Theo
ĐGH Biển Đức XVI, đây là ý
niệm rất đặc sắc của Thánh Phao
Lô, gồm hai phương diện: một mặt
về khía cạnh xã hội, hữu hình:
thân xác của một người gồm nhiều
bộ phận, nhiều chi thể khác nhau
làm thành một thân thể. Thiếu các
bộ phận thì không thể thành một
thân thể được. Một dân tộc cũng
giống như một thân thể, gồm
nhiều phần tử, nhiều chi thể khác
nhau, và mỗi bộ phận giữ một
nhiệm vụ riêng biệt. Dầu một chi
thể nào đó có vẻ nhỏ bé, không
đáng kể, nhưng cũng cần thiết để
cho thân xác có thể sống và họat
động được.(coi: Thư gửi Tín Hữu
Roma, 12:3-21; và Thư I gửi
Corintô, 12:12-31).
Trên bình diện”Thân Thể Mầu
Nhiệm của Chúa KyTô”(Mystical
Body of Christ), tức là những
người Tin, chịu Phép Rửa, và
tham dự tiệc Thánh Thể, thi hành
Đức Bác Ái, thì hiệp nhất với
nhau nên MỘT THÂN MINH của
Chúa Kitô, nhưng mỗi tín hữu giữ
những chức vụ(Ơn Gọi) khác nhau
như:ngôn sứ, tông đồ, thầy dậy,
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chung qui mỗi người đều cần thiết
cho việc xây dựng sự Hiệp Nhất
sống động của “Thân Thể Mầu
Nhiệm của Chúa KyTô”. Hội
Thánh trở nên”Thân Thể Mầu
Nhiệm của Chúa KyTô” trong Bí
Tích Thánh Thể,vì mỗi khi lãnh
nhận Mình và Máu Chúa KyTô,
thì Mọi Tín hữu trở nên MỘT
Thân Thể và MỘT Tinh Thần
trong Chúa KyTô. Chính sự Hiệp
Nhất này có thể sánh ví như Mầu
Nhiệm Phu-Thê(Hôn Nhân), coi:
Thư gửi Ephêsô, 5:31-32):
“Bởi thế, người nam sẽ lìa bỏ cha
mẹ mà kết hợp với người nữ và hai
người đó trở nên một thân xác. Đó
là một mầu nhiệm cao trọng mà
tôi muốn đem so sánh với Mầu
Nhiệm Chúa KyTô kết hợp với Hội
Thánh”
4-HỘI THÁNH là “ĐỀN THỜ
THIÊN CHÚA”. Cụm từ”Hội
Thánh là Đền Thờ” của Thiên
Chúa(Coi:1Cor 3:9,16). Danh từ
“Đền Thờ” chỉ một nơi được
thánh hiến dùng làm nơi để thờ
phượng. Mối tương quan liên hệ
giữa việc so sánh “Đền Thờ” và
“Hội Thánh”bao gồm hai bình
diện bổ túc cho nhau: một mặt,
dùng để ám chỉ nơi chốn địa lí, địa
điểm thánh thiêng; Hội Thánh
cũng là một Cộng đồng riêng biệt,
được thánh hóa; mặt khác, danh
từ”Đền Thờ”, theo nghĩa thiêng
liêng, nó vượt qua ý niệm về
không gian vật chất, để chỉ một
thực thể của một “Cộng đòan Đức
Tin sống động”. Theo nghĩa
thiêng liêng này, trước kia, Đền
Thờ được coi là nơi Thiên Chúa
ngự trị, hiện diện, thì giờ đây,
chúng ta tin Thiên Chúa không ở
trong các lâu đài xây dựng bằng
đá gạch nữa, nhưng nơi chốn mà
Thiên Chúa hiện diện là: ở giữa

các “Cộng Đòan Đức Tin sống
động” của các Tín hữu.
5-HỘI THÁNH là” NHÀ ĐỨC
CHÚA TRỜI”.(coi:1 Timôtê,
3,15).Đây là một định nghĩa độc
đáo, vì Thánh PhaoLô coi Hội
Thánh như một cơ cấu Cộng đòan,
trong đó, các tín hữu sống các
tương quan liên bản vị với nhau
như một gia đình đầm ấm..Hội
Thánh là”Đền Thờ Thiên Chúa”
trong thế giới này, là nơi Thiên
Chúa ngự thật sự; đồng thời,
chúng ta là “gia đình của Thiên
Chúa”.Chúa là Chúa của Tình
Thương trên thế giới và trong lịch
sử nhân lọai.Như là Nhà của
Chúa, là Gia Dình của Chúa,
chúng ta cũng phải thực hiện Tình
Thương của Chúa trong thế giới,
và nhờ sức mạnh của Đức Tin,
Hội Thánh trở nên dấu chỉ, và
nơi chốn của Thiên Chúa đang
hiện diện.
(Chú thích: trong các “Địa phận
Tây Đàng ngòai”(từ Địa phận
Vinh trở ra miền Bắc Việt Nam,
( bao gồm cà các Địa phận thuộc
Dòng Đa Minh quản trị), cho đến
năm 1945, Danh xưng”Nhà Đức
Chúa Trời”, rất phổ biến trong
giới Công Giáo. Ngày nay, ít ai
còn hiểu ý nghĩa của tổ chức này,
( còn lưu lại vết tích lại trong danh
từ”linh tông”). Nói một cách vắn
tắt, “Nhà Đức Chúa Trời” là một
tổ chức tu trì cho các giáo sĩ thuộc
địa phận, gồm có Đức Giám Mục,
các Linh Mục, các Thày Giảng,
các Bô Bõ và các Chú.. sồng trong
một Giáo Xứ như một gia đình,
cùng ở chung một nhà, cùng ăn
chung, cầu nguyện chung, và chia
nhau làm những công tác mục vụ,
tùy khả năng. Đặc biệt, Đức Giám
Mục đứng đầu Giáo Phận, thì ngài
ở tại trụ sở chính, gọi là NHÀ
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CHUNG (như phố Nhà Chung Hà
nội), vì là nơi Đức Giám Mục có
văn phòng, và cũng là nơi làm trụ sở
vãng lai của các Cha, các Thày
trong Địa Phận)
II.“HỘI THÁNH CÔNG GIÁO
VIỆT NAM” PHẢI LÀM GÌ
CHO ĐẤT NƯỚC ?
Sau khi chế độ độc tài đảng trị bị áp
đặt trên tòan cõi Quê Hương Việt
Nam, từ 33 năm nay, đây là lần đầu
một cuộc nổi dậy có qui mô, được
sự hưởng ứng của mọi tôn giáo
đòan thể quốc gia, trong nước cũng
như trên thế giới, cuộc CẦU
NGUYỆN để xin Ơn Trên thức tỉnh
Lương Tâm Nhân Lọai và soi sáng
cho nhà cầm quyền hiểu biết và
thực thi CÔNG LÝ . Dầu bị đàn áp,
bằng mọi phương tiện, kể cả dùng
hơi cay, côn đồ phá phách, chó
nghiệp vụ.. nhưng ý chí và nguyện
vọng chính đáng của giáo dân rất
hùng mạnh, không thể lùi bước
trước bạo lực. Các sự việc diễn biến,
từ mấy tháng nay, đã được các Báo,
Đài, Mạng.. quốc tế tường thuật.
Sau đây chỉ xin tóat lược một vài ý
kiến và phản ứng tích cực, xây
dựng, để giúp cho cuộc CẦU
NGUYỆN vẫn tiếp tục và kiên trì
cho đến thắng lợi, thành công, đem
lại Tự Do, Nhân Quyền cho tòan
dân.
1-Dư luận Truyền Thông, Báo
Đài, Mạng.. trong nước cũng như
quốc tế rẩt ngưỡng mộ, đối với
cuộc tập họp, Ôn Hòa, bất bạo động,
chỉ dùng Lời Ca tiếng Hát trong
niềm TinYêu, và Cầu Nguyện cho
những người thù ghét, chiếm đọat
tài sản của mình, được sớm tỉnh ngộ
và thực thi CÔNG LÝ, dưới sự lãnh
đạo tinh thần, sáng suốt, của
ĐTGM Địa Phận Hà Nội Ngô
Quang Kiệt.

Ngài đã phản bác lại lập trường độc
tài, phi pháp của UBND Thành phố
Hà Nội, bằng những lập luận mạch
lạc, khúc chiết, thông suốt về những
khúc mắc của các vấn đề về: Quyền
Tự Do Tôn giáo, về Quyền Sở Hữu
tài sản, về Đòan kết quốc gia tạo
nên sức mạnh và sự kính nể của lân
bang..Mọi lý chứng đều dựa trên
những bằng chứng cụ thể, và lịch
sử.
ĐTGM Ngô Quang Kiệt thật là
một Vị Chủ chăn, giầu lòng Bác ái,
vị tha, như gần đây, qua những hình
ảnh mới nhất, Ngài xắn ống quần
đến đầu gối, đầu đội mũ lưỡi trai,
chống gậy tre, chân đi dép cao su,
lội qua những vùng lụt, ngập nước
sình lầy, tại vùng thủ đô Hà nội, đặc
biệt tại Làng Tám. Thật là hình ảnh
tuyệt vời, khiến các gia đình đang
lâm cảnh cùng cực, ai nấy đều rưng
rưng nước mắt vì cảm động.
Ngài lội nước lụt đi thăm các gia
đình và chia sẻ những mất mát,
thiếu thốn của dân nghèo, mặc dầu
chính bản thân Ngài vẫn đang bị
công an theo dõi, chính quyền truy
tố, và đe dọa tính mệnh.
(Chú Thích: Làng Tám, tức
Phường Giáp Bát, Giáo Xứ KẺ SÉT
(hay Thịnh Liệt). Làng này có một
đầm nước rất lớn, thả sen, danh
tiếng về lọai cá Rô, như trong câu
ca dao: “dưa La, cà Láng, nem
Báng, tương Bần, nước mắm Vạn
Vân, cá rô Đầm Sét”. Vào năm
1946, nhà Chí sĩ Ngô Đình Diệm ra
Hà Nội để quan sát tình hình quốc
gia đang sôi động, , để tránh Việt
Minh bắt ép ra hợp tác, cụ đã lánh
mặt một thời gian, và trú ẩn trên
tháp chuông nhà Thờ xứ Kẻ Sét. Khi
có chiến dịch” tiêu thổ kháng
chiến”, tên cán bộ leo lên đập phá
tượng trên mặt tiền nhà Thờ, đã bị
té ngã xuống chết.)

Nhờ tinh thần quả cảm dám đứng
lên bênh vực cho Công Lý, nên
HĐGM VN, sau nhiều năm giữ thái
độ”im lặng”, hoặc” “chỉ “nói chung
chung”, không đặt thẳng những vấn
đề cụ thể với chính quyền, thì nay,
sau Hội nghị thường niên tại Xuân
Lộc, đã thẳng thắn, minh bạch ra
thông cáo:“Bản Quan Điểm..về ba
khía cạnh quan yếu trong sinh họat
quốc gia, cần phải sửa đổi, nếu
muốn cho Việt Nam tiến bộ kịp với
các Nước Dân Chủ trên thế giới:
“Quyền Tư Hữu của mỗi công dân;
Tôn trọng Sự Thật, Chân Lý trong
Truyền Thông, Tư Do Ngôn Luận,
và Tinh thần Đối thọai thẳng thắn,
ôn hòa thông cảm, không dùng bạo
lực, đàn áp “dân oan khiếu kiện”
Cũng vì sự Đòan Kết của tòan thể
Hội Đồng Giám Mục, cùng chung
một ý chí và quan điểm để bênh vực
lập trường của ĐTGM Ngô Quang
Kiệt, nên Hội Thánh Công Giáo
Việt Nam, đang được trọng vọng,
kinh nể và đánh tan nhiều nghi ngờ
đối với đồng hương, trong lập
trường Quốc Gia Dân Tộc. Do đó,
có thể khẳng định: sự Đòan Kết
Hiệp Nhất của Hội Thánh Công
Giáo Việt Nam, là tấm gương cho
sự Đòan Kết Dân Tộc, để cùng
cunh sức xây dựng một Nước Việt
Nam, Dân Chủ, Tự Do, Tông trọng
Nhân Quyền.
2-Tuy phấn khởi và hy vọng,
nhưng dư luận trong cũng như ngòai
giới Công Giáo vẫn không khỏi ưu
tư và lo ngại, không biết sức “keo
sơn gắn bó”, sự Hiệp Nhất của
Hội Thánh Công Giáo và của
HĐGM VN sẽ vững vàng kiên
trung đến bao giờ?
Ai cũng nhận biết: Hội Thánh do
Chúa Cứu Thế sáng lập, nhưng vì
sự yếu đuối, tính ích kỉ, tư lợi, bè
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phái..của lòai người, nên đã chia rẽ ra
nhiều giáo phái, như Lịch sử đã minh
chứng. Có người sánh ví sự chia rẽ
như: “chiếc áo chòang, nguyên vẹn
một tấm của Chúa, do bàn tay Mẹ
Chúa may cho Chúa mặc, đã bị quân
dữ xẻ rách ra từng mảnh”. Do đó,
nếu Hội Thánh Công Giáo mà chia
rẽ, thi đã mất đi chức năng là “Hình
Ảnh mẫu mực cho sự Hiệp Nhất của
tòan thể Nhân Lọai.” Và nếu”Hôi
Thành Công Giáo Việt Nam” mà
chia rẽ, thì làm sao có thể là gương
sáng cho sự Đòan Kết của người Việt
Nam?
Trong quá khứ và ngay bây giờ,
vẫn còn tồn tại nguy cơ chia rẽ như:
óc địa phương, địa phận, cộng thêm
tật cố hữu của tâm lí người Việt: óc
tự phụ, “anh hùng nhất khỏanh”,
tư lợi, bè phái,”phép vua thua lệ
làng”, Nam-Trung –Bắc…”không
ăn, đạp đổ”..Trong công cuộc Từ
Thiện, Bác ái, các Địa phận không
thành lập nổi một “Quỹ tương trợ
chung”, để phân phối việc cứu trợ,
tùy theo nhu cầu của địa phương.
Hiện nay, việc gây quỹ, lạc quyên
phần lớn do bàn tay khéo léo, luồn
lỏi của cá nhân, nhờ bạn bè thân
thuộc giúp đỡ cho riêng mình,
không phân chia theo tinh thần
tuơng thân tương ái, như Thánh
PhaoLô đã rao giảng, trong các
Thánh Thư.
Mọi người đều biết: Chính quyền
độc tài, đảng trị, không dám bỏ
tù một lúc tòan thể HĐGM VN,
nhưng họ luôn tìm cách chia rẽ
các vị chủ chăn, bằng cách ban
phát ân huệ riêng, nếu biết im
lặng, nghe theo ; nhưng họ lại đòi
truy tố, thuyên chuyển những Vị
có công tâm, bác ái, vì Đạo, vì
Dân Nước như ĐTGM Ngô
Quang Kiệt. Chế độ độc tài luôn
tìm cách :”đánh tỉa”, chia rẽ nội
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bộ, bằng cách ban phát, ân huệ,
“mề đay” cho những cá nhân cam
chịu theo chúng, và đánh trả thù
những Vị Chủ Chăn can đảm kiên
cường bảo vệ Đòan chiên.
TẠM KẾT,
1-Lời phát biểu của HĐGM VN :
“chúng tôi không có chức năng làm
chính trị, nhưng cũng không đứng
bên lề xã hội’…Đây là tuyên bố
xác đáng, hợp với Học Thuyết Xã
Hội của Hội Thánh Công Giáo.,
nhưng cần giải thích cho minh bạch
hơn, đặc biệt, căn cứ vào bối cảnh
cuộc Tuyển cử vừa qua(Nov/04/
2008), tại Hoa Kỳ.
Học Thuyết Xã hội của HTCG,
phân biệt: hai phạm vi họat động,
hai chức năng khác nhau, nhưng
vẫn liên quan với nhau. Về phía
chính phủ, chuyên lo việc kinh tế,
tìm phúc lợi vật chất cho tòan dân
như: thịnh vượng, sức khỏe, khoa
học mở mang…; còn về phía các
Tôn giáo, Hội Thánh được quyền
phê phán về giá trị luân lý, đạo đức,
công bằng, tôn trọng Nhân quyền
của người công dân. Nhưng hai
phạm vi đó không hòan tòan tách
biệt, mà vẫn quan hệ mật thiết với
nhau, chẳng hạn: Hội Thánh Công
Giáo Hoa Kỳ,trong cuộc Tuyển cử
vừa qua, đã có hơn 100 Giám Mục
lên tiếng bênh vực lập trường”Phò
Sinh”, chống lại luật cho phép phá
thai, an tử hay hôn nhân đồng
tính…
Việc tham gia các họat động
nắm chính quyền của các đảng
phái chính trị, cũng cần phân biệt:
- hàng giáo sĩ như các vị Gíam
mục, Linh mục( trừ Thày Phó tế
vĩnh viễn), theo Giáo luật, không
được làm ứng cử viên của các
đảng phái chính trị, cũng cấm ủng

hộ các ứng cử viên, công khai
trong Nhà Thờ, nhưng được mở
những buổi thuyết trình, hội thảo,
phát truyền đơn giải thích các lập
trường chính trị của các ứng cử
viên, và huấn luyện Lương Tâm
các Tín hữu biết cách lựa chọn
một cách thích đáng, hợp với
Giáo Lý của Hội Thánh. -Tất cả
các Tín hữu giáo dân được
khuyến khích tham gia các đòan
thể chính trị, tùy lương tâm phán
đóan, nhưng cấm không được
tham gia những đảng phái công
khai chống lại Giáo Lý của Hội
Thánh Công Giáo như: chủ
trương vô thần, chống đối Hội
Thánh, và hạn chế Quyền Tự Do
Thờ Phượng Chúa.
2-Hội Thánh Công Giáo Việt
Nam, không thể đứng bên lề xã
hội Việt nam được. Với tư cách
là công dân của một nước, mọi
người thuộc mọi đòan thể tôn
giáo đều cùng chung một ”VẬN
MỆNH”của Dân Tộc Việt Nam,
như câu tục ngữ:
“Một con ngựa đau, cả tàu
không ăn cỏ”
Do đó, nếu Hội Thánh Công
Giáo, không cùng chia sẻ cơm áo
và những nỗi thống khổ, như :
mất Tư Do, Nhân Quyền, nhân
dân sống trong chế độ bạo tàn,
tham nhũng, vô thần, trụy lạc về
luân lý., thì Hội Thánh đã làm
mất chức năng thiêng liêng thánh
thiện của mình, và sẽ bị Lịch Sử
Dân Tộc lên án. Trái lại, trong
giai đọan cực kì khó khăn của
Dân Nước, nếu Hội Thánh Công
Giáo Việt Nam, nhờ uy tín quốc
tế, cùng hợp lực, xây dựng một
Nước Việt Nam Tự Do, Dân Chủ,
Tôn Trọng Nhân Quyền..thì chắc
chắn sẽ được người đồng hương
trọng vọng, và uy tín của Hội
Thánh ngày càng mở rộng.

THÁNG 02, 2009

LÔØI KINH TAÏ ÔN
Laïy Chuùa laø Cha chuùng con treân trôøi,
Caûm taï Cha ñaõ ban cuûa aên cho chuùng con, xin Cha nhôù ñeán nhöõng ngöôøi ñoùi
khaùt;
Caûm taï Cha ñaõ cho chuùng con söùc khoûe, xin Cha nhôù ñeán nhöõng keû oám ñau, taät
nguyeàn;
Caûm taï Cha ñaõ cho chuùng con nhaø ôû vaø caùc tieän nghi, xin Cha nhôù ñeán nhöõng
keû khoâng nhaø, tuùng thieáu;
Caûm taï Cha ñaõ cho chuùng con tình yeâu cuûa nhöõng ngöôøi thaân, xin Cha nhôù ñeán
nhöõng keû ñôn coâi, coâ quaïnh;
Caûm taï Cha ñaõ cho chuùng con daân chuû töï do, xin Cha nhôù ñeán nhöõng ngöôøi
ñang bò tuø ñaøy, ñaøn aùp;
Laïy Cha, vì nhöõng aân hueä Cha ñaõ ban, xin thuùc ñaåy chuùng con quaûng ñaïi daán
thaân phuïc vuï moïi ngöôøi. Amen.
XIN CẦU NGUYỆN
Kính xin quý Cha Linh hướng, quý Soeur, quý Thày, quý anh chị Cursillistas cầu nguyện cho các
người được Chúa gọi ra khỏi thế gian trong tháng 1 + 2 - 2009:
* Bà ANNA MARIA NGUYỄN THỊ LỢI, Chúa gọi ngày 8-12-08, thọ 76 tuổi.
* Cụ Bà MARIA TRẦN THỊ THỌ, Chúa gọi ngày 18-12-08, thọ 83 tuổi.
* Bà Quả Phụ MARIA ĐINH VĂN GIA, Nhũ danh Phạm Thị Mai, Chúa gọi ngày 22-12-08, thọ 95 tuổi.
* Cụ Ông GIUSE NGUYỄN HỘ, Chúa gọi ngày 28-12-08, thọ 88 tuổi.
* Bà LUCIA HUỲNH THỊ THUYẾT, Chúa gọi ngày 26-12-08, thọ 100 tuổi.
* Linh Mục MATTHIA NGUYẼN HUY CHƯƠNG, Chúa gọi ngày 28-1-2009, thọ 67 tuổi.
* Cụ ANNA TRẦN THỊ THU LƯƠNG, Chúa gọi ngày...2-09, thọ 77 tuổi.
Chúng ta cùng cầu nguyện.
Xin Thiên Chúa thương nhậm lời chúng con.
BAN XÃ HỘI PHONG TRÀO CURSILLO VNSJ.
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Đi Tìm Mô Thức
Giải Quyết Những Bất Đồng
Bieát phaûi maø cho mình phaûi laø sai,
Bieát sai maø cho mình sai môùi laø phaûi.
Laõo Töû

Xung khaéc laø ñieàu gaàn nhö
khoâng theå traùnh khoûi trong caùc
quan heä con ngöôøi. Tuy nhieân,
ñieàu ñaùng möøng laø noù khoâng nhaát
thieát mang ñeán baát hoaø, moät khi
ngöôøi trong cuoäc bieát caùch giaûi
quyeát vaán ñeà.
Thöïc ra, söï xung khaéc nhieàu
khi cuõng caàn thieát, vì qua ñoù ngöôøi
ta môùi nhìn ra caùc goùc caïnh cuûa
vaán ñeà. Toång thoáng Franklin D.
Roosevelt tröôùc moät vaán ñeà quan
troïng maø chöa ñöôïc nghe caùc yù
kieán khaùc bieät oâng ngöng quyeát
ñònh, vì oâng cho raèng vaán ñeà chöa
ñöôïc baøn thaûo moät caùch kyõ caøng.
Theá nhöng laøm sao ñoái phoù vôùi
nhöõng baát ñoàng?
Caùc nguyeân taéc caên baûn
Thieän chí laø ñieàu kieän caàn thieát
trong vieäc giaûi quyeát baát ñoàng.
Ngoaïi tröø tröôøng hôïp traàm troïng
caàn ñeán ngöôøi chuyeân moân giuùp
ñôõ, phaàn lôùn ngöôøi ta ñeàu bieát caùch
laøm hoaø. Tuy nhieân, moät khi thaáy
noå löïc laøm hoaø cuûa mình khoâng
thaønh, trong ñoái thoaïi, baïn caàn ñeå
yù caùc nguyeân taéc sau ñaây:
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Chuù taâm vaøo söï kieän hay vaán
ñeà caàn tranh luaän, traùnh chuù taâm
vaøo caù nhaân. Vì sao? Khi moät
ngöôøi caûm thaáy bò pheâ bình, phaûn
öùng töï nhieân cuûa hoï laø töï veä baèng
caùch choáng laïi hoaëc troán chaïy. Ñeå
traùnh caùc phaûn öùng tieâu cöïc naày,
chuùng ta caàn neâu roõ vaán ñeà laø gì,
ñaâu laø chuyeän ñaùng quan taâm caàn
giaûi quyeát.
Giöõ theå dieän vaø loøng töï quùy cuûa
ngöôøi khaùc. Laø con ngöôøi, ai ai
cuõng coù nhu caàu caàn ñöôïc nhìn
nhaän, ñöôïc toân troïng. Moät ngöôøi
khi ñöôïc toân troïng seõ caûm thaáy
phaán chaán, deã chuù taâm vaøo vaán ñeà
vaø ra söùc hôïp taùc vì lôïi ích chung.
Ghi nhaän öu ñieåm vaø thieän chí cuûa
ngöôøi khaùc, khen ngôïi caùc thaønh
töïu cuûa hoï vaø gaït boû moïi lôøi pheâ
bình daãu lôøi pheâ bình coù xaùc ñaùng
ñi chaêng nöõa.
Duøng loái noùi “laáy toâi laøm chuû
töø” (I message). Ví duï, thay vì noùi,
“Anh laøm toâi böïc mình vì anh treã
heïn”, thì noùi, “Toâi caûm thaáy böïc
mình vì bò treã heïn”. Ñaây laø loái noùi
dieãn ñaït caûm nghó ñeå ngöôøi khaùc
hieåu mình chöù khoâng coá yù coâng
kích neân deã ñöôïc ngöôøi khaùc chaáp
nhaän hôn.

Chöùng toû thieän chí qua vieäc
ñöa ra caùc giaûi phaùp ñeå giaûi quyeát
baát ñoàng. Coù caâu noùi, “Moïi daëm
ñöôøng ñeàu ñöôïc khôûi söï töø böôùc
ñaàu tieân”. Chuùng ta caàn neâu caâu
hoûi, “Neáu toâi khoâng baét ñaàu, ai seõ
baét ñaàu?” Khi coù ngöôøi khôûi söï, cô
hoäi giaûi quyeát baát ñoàng ñaõ ñöôïc
môû ra.
Moâ thöùc giaûi quyeát baát ñoàng
Caùc nhaø taâm lyù xaõ hoäi neâu ra
boán moâ thöùc ngöôøi ta thöôøng duøng
ñeå giaûi quyeát caùc xung ñoät, ñoù laø
(1) Anh thaéng, toâi thua; (2) Anh
thua, toâi thaéng; (3) Dung hoaø; vaø
(4) Anh thaéng, toâi thaéng. Hai moâ
thöùc ñaàu ñeàu coù keû thaéng ngöôøi
thua neân ngöôøi thua chaéc seõ coù
caûm giaùc baát maõn. Ngay caû moâ
thöùc dung hoaø nhieàu khi cuõng
khoâng laøm ngöôøi ta haøi loøng, vì keát
quûa cuûa noù ñoøi hoûi moãi ngöôøi chòu
thieät moät phaàn.
Coù ngöôøi, vì muoán giöõ hoaø khí
baèng moïi gía, neân chaáp nhaän
nhöôøng nhòn hoaëc chòu thua hoaøn
toaøn. Nhöng trong moät quan heä
laønh maïnh, vieäc nhöôøng nhòn cuõng
caàn coù chöøng möïc, neáu khoâng moät
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khi baát maõn leân cao, quan heä coù
ngaøy seõ bò ñoå vôõ.
Baïn haõy nghó coi moät vaán ñeà
baïn coù vôùi ai ñoù laø gì vaø baïn muoán
giaûi quyeát caùch naøo. Baïn coù muoán
thöû moâ thöùc “Anh thaéng, toâi thaéng”
hay khoâng? Neáu coù, baïn haõy tuaàn
töï theo moät tieán trình goàm naêm
böôùc sau ñaây:
Nhaän dieän vaø ñaët vaán ñeà:
Trong giai ñoaïn naày moãi beân ñeàu
caàn laéng nghe ñeå hieåu ngöôøi khaùc.
Khi nghe, caàn ñaët mình vaøo vò theá
cuûa ngöôøi ñoái dieän ñeå hieåu quan
ñieåm cuûa hoï. Duøng loái noùi “laáy toâi
laøm chuû töø” (I message) ñeå noùi leân
caûm nghó cuûa mình. Sau khi trao
ñoåi, caùc beân lieân heä baét ñaàu hieåu
vaø ñaët vaán ñeà. Caàn ñaët vaán ñeà
ñuùng vì neáu khoâng, moãi beân seõ ñi
sai muïc tieâu mình muoán ñaït.
Ñeà ra moät soá giaûi phaùp ñeå giaûi
quyeát vaán ñeà: Khoâng phaûi deã daøng
ñeå coù moät giaûi phaùp cho caùc beân
chaáp nhaän ngay. Tuy nhieân ñaây laø
luùc moãi beân caàn laéng nghe quan
ñieåm cuûa ngöôøi khaùc, traùnh phaùn
ñoaùn chæ trích, vaø coá giöõ theå dieän
cho ngöôøi ñoái dieän. Daàn daø qua
thaûo luaän, caùc beân seõ ñöa ra nhöõng
giaûi phaùp khaû thi hôn. Khi moät soá
giaûi phaùp ñöôïc ñöa ra, moãi beân
ñeàu caân nhaéc lôïi haïi ñeå ñi ñeán
chaáp nhaän hoaëc thay ñoåi cho phuø
hôïp yù muoán cuûa mình. Moãi beân
caàn thaønh thöïc trong vieäc ñaùnh giaù
ôû giai ñoaïn naày vì neáu khoâng, hoï
seõ khoâng ñöa ra ñöôïc caùc giaûi
phaùp hôïp lyù hôïp tình.
Choïn giaûi phaùp: Sau khi löôïng
ñònh, caùc beân caàn ñoàng yù vôùi moät
giaûi phaùp troåi vöôït hôn heát ñeå thi
haønh. Laø giaûi phaùp ñöôïc choïn, caùc

beân caàn hieåu roõ nhöõng ñieàu mình
öng thuaän vì neáu khoâng, noù seõ
khoâng ñöôïc nghieâm chænh thi haønh.
Thi haønh giaûi phaùp: Ai seõ laøm
gì vaø laøm khi naøo? Ñaây laø luùc moãi
beân caàn thi haønh ñieàu mình ñaõ
ñoàng yù theo moät lòch trình ñöôïc aán
ñònh vôùi nhau. Khi moät beân thieáu
soùt trong thi haønh, hoï caàn ñöôïc
nhaéc nhôû ngay vôùi loái noùi “laáy toâi
laøm chuû töø”.
Löôïng gía tieáp theo: Chuùng ta
hieåu raèng, khoâng phaûi caùc giaûi
phaùp ñöôïc ñeà ra theo moâ thöùc naày
ñeàu hoaøn haûo. Trong khi thi haønh,
chuùng ta môùi nhaän ra nhöõng
khuyeát ñieåm cuûa giaûi phaùp. Khi
ñoù, neáu caàn thay ñoåi, caùc beân caàn
ngoài laïi ñeå xeùt duyeät vaø ñoàng yù vôùi
caùc ñieåm thay ñoåi.
Khi moät trong caùc böôùc treân
ñaây bò beá taéc, caùc beân thaûo luaän laïi
vôùi nhau, vaø neáu caàn, trôû lui laïi
theo töøng böôùc töø ñaàu cho ñeán khi
tieán trình giaûi quyeát baát ñoàng ñöôïc
keát thuùc hoaøn toaøn.
Baïn haõy nhôù raèng caùc xung
khaéc xaûy ra thöôøng lieân quan ñeán
tình caûm hôn laø lyù leõ. Moät khi bò
tình caûm chi phoái, chuùng ta coù
khuynh höôùng phaûn öùng chöù khoâng
giöõ söï bình thaûn nhaèm tìm giaûi
phaùp hieäu nghieäm. Hôn nöõa, thaùi
ñoä cuûa baïn khi giaûi quyeát vaán ñeà
seõ giuùp baïn raát nhieàu. Vì vaäy, khi
coù söï xung khaéc, baïn thöû nghó coi
ñaâu laø caùch thöùc toát nhaát ñeå giaûi
quyeát vaán ñeà.

trong nhieàu tröôøng hôïp. Vaø neáu coù
luùc caû hai beân ñeàu thaéng khoâng theå
ñaït ñöôïc, khi ñoù chuùng ta caàn aùp
duïng moâ thöùc dung hoaø vôùi yù nghó
raèng moãi beân chòu thieät thoøi moät
chuùt ñeå giöõ ñöôïc hoaø.-

CURS. TRẦN HIẾU

Baïn haõy nhôù
raèng caùc xung
khaéc xaûy ra
thöôøng
lieân
quan ñeán tình
caûm hôn laø lyù
leõ. Moät khi bò
tình caûm chi
phoái, chuùng ta
coù
khuynh
höôùng
phaûn
öùng chöù khoâng
giöõ
söï
bình
thaûn nhaèm tìm
giaûi phaùp hieäu
nghieäm.

Moâ thöùc “Anh thaéng, toâi
thaéng” coáng hieán cho chuùng ta caùc
böôùc tuaàn töï trong tieán trình giaûi
quyeát xung ñoät vaø coù theå duøng
Trang 13
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Từ khi đi Khóa Cursillo, năm
nào cũng vậy, khi bắt đầu vào
Mùa Vọng Giáng Sinh, là vợ
chồng chúng tôi mong đến ngày
trở lại Trung tâm Saint Clare.
Với bầu khí mát mẻ như Đà
lạt, sương mù và tĩnh lặng trên
non cao, tâm hồn bình yên không
vương chuyện thế gian, chương
trình thật tỷ mỷ khéo léo liên kết
suốt ba ngày tĩnh tâm, tất cả như
chung sức lại mang đến cho mỗi
Cursillista sự hữu ích cần thiết
cho đời sống tâm linh, cũng như
thư giản tinh thần và thể xác. Thời
gian ba ngày tĩnh tâm gợi lên hình
ảnh người thợ đốn cây trong một
chuyện kể. Anh ta siêng năng mài
dủa chiếc rìu của mình cho thật
sắc bén để phục vụ đắc lực, có
năng xuất cao, kẻo bị chủ cho thôi
việc.
Từ freeway 17 vào Trung tâm
St Clare là con đường nhỏ ngoằn
ngoèo khoảng 3 miles, chỉ có hai
lane, hai bên là rừng cây, lác đác
vài ngôi nhà nằm sâu xa đường,
Trang 14

thỉnh thoảng có vài chú nai ngơ
ngác chào đón khách lạ phương
xa từ nhiều thành phố đổ về.
Ngoại cảnh là như vậy, nhưng
ngay khi vừa vào bên trong cổng
Trung tâm là sinh hoạt nhộn nhịp,
vui tươi của ngày hội: mỗi người
một việc tuy vội vàng mà vẫn
luôn nở nụ cười, mấy anh chị
chuẩn bị phòng sinh hoạt, nhà
nguyện, anh chủ tịch và vài anh
chị tiếp xúc với Soeur bề trên,
hàng tốp người tự động nhanh
chóng mang hành lý lên phòng
ngủ theo bảng danh sách lớn dựng
sẳn trước phòng sinh hoạt, không
khí vui nhộn, tiếng nói lời chào
hân hoan, những cái bắt tay chân
tình, ánh mắt rạng rỡ, chan hoà
tình thân ái. Anh chị em thường
quy tụ quanh “quán cà phê truyền
thống dễ thương của Anh Nguyễn
Kim” với những câu chuyện đầy
hớn hở và tiếng cười. Trong lòng
ai cũng dâng trào niềm vui gặp
gỡ.“Ngày Thứ Tư” của người
Cursillista suốt một năm, tức là
thời gian giữa hai lần tĩnh tâm, dù

ít hay nhiều cũng mang những vết
tích do sự va chạm với cuộc sống
thường nhật của gia đình, của sinh
hoạt đoàn thể, của công việc làm
ăn, của những suy tư thầm kín,
hoặc vấn đề sức khỏe suy giảm
v.v…Mỗi người đều có tâm sự
cần được giải tỏa, cần được làm
cho trong sáng, cần có sự yên tâm
vững chí, hoặc cần bổ khuyết học
hỏi thêm cho được sung mãn, hầu
mạnh tiến trong những Ngày Thứ
Tư trước mắt. Thày chúng ta đã
khuyên bảo: “Chính anh em hãy
lánh riêng ra đến một nơi thanh
vắng mà nghỉ ngơi đôi
chút” [Mc 6: 31a]. “Sống Ngày
Thứ Tư” là quy hướng mọi sự vào
Thày, là từng bước theo Thày,
từng chặng đường hồi tâm lắng
nghe Tiếng Thày, từng biến cố
suy gẫm và đáp ứng Lời Thày. Đó
là sự cam kết và lý tưởng của
người Cursillista. Muốn sống
trọn vẹn sự cam kết và thực hiện
lý tưởng, phải có ý chí, hy sinh,
và nhất là ơn Chúa Thánh Thần
soi sáng. Ba ngày tĩnh tâm bổ
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sung cho mỗi Cursillista một hành
trang mới, qua những đề tài được
quý Cha, quý Thày thuyết giảng
và anh chị em chia sẻ cảm
nghiệm.Sinh hoạt này gợi lại câu
chuyện hai môn đệ của Chúa trên
đường từ Giêrusalem về
Emmau. Thày Giêsu chịu chết trên
đồi Canvê ngày thứ sáu , hôm
nay Chúa nhật, hai môn đệ của
Thày chán nản, uể oải trở về làng
cũ. Thày Giêsu chết rồi, còn gì
nữa đâu !
Chính nỗi buồn và sự thất
vọng đã xô đi giật lại, khiến lòng
họ bất an, bàng tán xôn xao, đến
nỗi Thánh Gía Chúa trong lòng họ
siêu vẹo, ngã nghiêng !…
Thế rồi Chúa Giêsu Kitô Phục
Sinh hiện ra đồng hành, giảng giải
Kinh Thánh cho họ. Cuối cùng
“Khi đồng bàn với họ, Người cầm
lấy Bánh, dâng lời chúc tụng, và
bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở
ra và nhận ra Người “ [Lc 24: 3031]…
Như thế đó, đời sống của
người Cursillista chúng ta không
sao tránh khỏi những lúc nặng
trĩu, mỏi mệt, chán chường, muốn
buông trôi mặc dòng đời đưa đẩy.
Nhưng may thay, hàng năm
Phong Trào Cursillo đều tổ chức
Khóa Tĩnh Tâm ở Saint Clare, để
chúng ta bổ sức, tạm dừng chân
tìm lại nguồn sinh lực phong phú
tuyệt vời, là Ánh sáng của Chúa
để soi dẫn đường đi, là Lời của
Chúa để vững niềm tin, là Thánh
Thể của Chúa để có sức tiến
bước, là Tình Yêu của Chúa để
sống vui, sống hạnh phúc, và
Tình Huynh Đệ để nắm tay nhau
trong khiêm nhường, hiệp nhất.
Có lẽ do chủ đề năm 2009 này
là “Người Cursillista sống tinh
thần Thánh Phaolô” lôi cuốn
mạnh, nên có tới 120 anh chị em

ghi danh tham dự. Sống theo tinh
thần Thánh Quan Thày của Phong
Trào thì thật chí lý và thú vị biết
bao.
Điều đáng quan tâm của xã
hội ngày nay là sống tục hóa,
sống hưởng thụ, sống nghi ngờ
đức tin, đức ái, đức mến khiến
con người xa rời giáo huấn của
Thiên Chúa…Tĩnh tâm là dịp tái
khẳng định vai trò của người Cursillistas trong hoàn cảnh hiện tại,
là “quên phía sau, lao mình tới
phía trước”, là mạnh dạn cương
quyết nói lớn lên cho từng hoàn
cảnh, từng biến cố rằng “không ai
có thể tách chúng ta ra khỏi Tình
Yêu của Thiên Chúa”. (Đại ý lời
phát biểu khai mạc khoá tĩnh tâm
của anh Chủ tịch Phong Trào).
quyết nói lớn lên cho từng hoàn
cảnh, từng biến cố rằng “không ai
có thể tách chúng ta ra khỏi Tình
Yêu của Thiên Chúa”. (Đại ý lời
phát biểu khai mạc khoá tĩnh tâm
của anh Chủ tịch Phong Trào).
Rõ ràng là qua ba ngày tĩnh
tâm, các Cursillistas được Chúa
cất khỏi những nặng trĩu, buồn lo,
chán chường, buông suôi… để có
một quả tim mới đầy nhiệt huyết,
tươi tắn, tràn đầy niềm vui và hy
vọng, hầu phụng sự Thiên Chúa,
phụng sự Giáo hội, phục vụ anh
chị em đậm đà và đầy sáng tạo
hơn, đủ can đảm vượt qua mọi
chông gai thách đố. Qua những
lời chia sẻ cảm nghiệm, qua
những trạng thái nồng nàn sau
giây phút tâm tình với Thày Chí
Thánh, tôi tin chắc rằng sau ba
ngày tĩnh tâm, mỗi anh chị em
đều có một lời hứa nhiệt tình và
sốt sắng hơn về “Ngày Thứ Tư”
riêng cho chính mình.

của Chúa ở làng Emmau khi đã
nhận ra Chúa Giêsu Kitô Phục
Sinh, và: “Ngay lúc ấy, họ đứng
dậy, quay trở lại Giêrusalem” [Lc
24:33a]. Anh chị em Cursillistas
cũng vội vả quay trở lại môi
trường sống và làm việc, để từ
trong thâm tâm phát xuất ra hành
động minh chứng rằng: tôi đã gặp
gỡ Thày Chí Thánh, tôi đã học, đã
hiểu và quyết tâm sống, làm việc
tông đồ theo gương Thánh
PHAOLÔ, Quan Thày Phong
Trào Cursillo.
Tạ Ơn Thày Chí Thánh đã quy
tụ đông đảo anh chị em chúng con
về Trung Tâm Saint Clare này
như một truyền thống hàng năm,
để được Thày bổ sức, thánh hóa
và sai đi.
“Tình yêu Đức Kitô thôi thúc
chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng:
Đức Kitô đã chết thay cho mọi
người, để những ai đang sống,
không còn sống cho mình nữa, mà
sống cho Đấng đã chết và sống lại
vì mình” [2Cor 5: 14-15].
Tạ Ơn Thánh Quan Thày
PHAOLÔ cho chúng con gương
sáng tuyệt vời về lòng dũng cảm
và trung thành với Chúa Giêsu
Kitô, Chúa chúng ta.
ANRÊ LÊ ĐÌNH KHÔI.

Vào chiều ngày Chúa nhật
cuối khóa, tất cả anh chị em như
sống lại tâm trạng của hai môn đệ
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Lời Chúc Đầu Xuân
Trước hết con có lời chào mừng và thăm hỏi đến tất cả quý Cha, quý Thầy quý Sr và toàn thể quý anh
chi ,thật không chỉ là một sự vui mừng mà còn là một diễm phúc cho chúng con nói riêng và cho Phong
trao nói chung có dip đón tiếp quý anh chi và gia đình hôm nay,nguyện xin Thầy Chí Thánh chúc lành
và ban bình an cho tất cả quý Cha , quý tu sỉ nam nử , quý anh chị cùng quý quyến
Thưa quý anh chị,Năm Mậu tý đã đi qua, nhưng vẫn còn để lại cho A/C/E chúng ta dấu ấn tình yêu
thương bao la của Chúa, trong năm qua, biết bao ơn lành Chúa đã ban cho Phong Trào và cho từng A/
C/E và gia đình nói .Nhưng Ơn lớn lao nhất là ơn bình an và hiệp nhất trong phong trào, xin Tạ ơn
Thiên Chúa , Tạ ơn Thầy Chí Thánh muôn đời đời.
Anh chi em thân mến,trong tinh thần cùng một Cha chung là Thầy Chí Thánh
Trong tinh thần môt đại gia đình Cursillo
Và trong tinh thần một tay nắm Chúa một tay nắm anh chi em…
Sau khóa 3 ngày,chúng ta đã được sai đi đến những môi trường thích họp cho từng quý anh chị,chúng
ta đã say mê với những công việc phục vụ trong những môi trường mới này,vì vậy , ít có dịp anh chi em
chúng ta gặp nhau
Buổi tiệc hôm nay, nhằm mục đích tạo cơ hội cho anh chi em trong Đai Gia Đình Cursillo gặp gở, hàn
thuyên, chia sẽ những kinh nghiệm trong một năm phục vụ nơi môi trường của mình
Buổi tiệc hôm nay cũng nhằm mục đích mừng kính và tạ ơn Thánh Phaolô quan Thầy của Phong Trào,
Ngài đã hướng dẩn và luôn đồng hành với anh chị em chúng ta trong các hoạt đông trong năm qua
Và buổi tiệc hôm nay cũng nhằm mục đích cho anh chị em chúng ta chúc mừng nhau qua ly rượu mừng
xuân
Vì thế, mỗi năm…Dù Anh, dù Chị sinh hoạt nơi đâu
Nhớ ngày truyền thống ……Rũ nhau mà về
Thay mặt Cha Linh Hướng , VPĐH Phong trao Cursillo, nganh VN thuộc giao phận San Jose, Con xin
Chúa ban cho quý Cha, quý Sr. quý Thầy thật nhiều hồng ân Chúa, xin Chúa gìn giữ các Ngài cách
riêng, và giúp cho các Ngài luôn khỏe mạnh hồn xác.
Em cũng xin Chúa ban cho từng quý anh chị cursillistas và gia đình trong năm mới.. được nhiều ơn
mới, để A/C/E dấn thân trên con đường yêu thương phục vu, A/C sẽ trở thành những bông hoa tươi
đẹp ,Góp phần vào mùa xuân của Nước Trời
Một lần nửa, Con xin được chúc mừng tuổi mới, xuân mới, và xin Chúa Xuân ban cho quý anh chị
Phúc lộc dư đầy, Vui tươi và Thánh thiện trong năm mới này.
TM. PT Cursillo VN SJ
Joseph Huynh Quoc Thu
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Töôûng nieäm

Haûi Linh

Danh Taøi Thaùnh Nhaïc Vieät Nam
Ñeâm ñoâng laïnh leõo Chuùa sinh ra ñôøi,
Chuùa sinh ra ñôøi, naèm trong hang ñaù nôi maùng löøa...
(Hang Beâ-Lem, 1945)
Treân nöûa theá kyû nay, moãi ñoä Noel veà, nhöõng doøng ca ñoù ñöôïc caát leân khaép nôi, giöõa nhöõng thaùnh ñöôøng
choán thaønh thò, hoaëc nôi caùc leàu tranh cuûa mieàn thoân daõ. Baûn thaùnh ca ñaõ trôû thaønh baát huû, töông töï nhö caùc
taùc phaåm Silent Night, White Christmas, Jingle Bells... cuûa AÂu Taây. Haûi Linh, ngöôøi saùng taùc baûn nhaïc luùc ôû
tuoåi 25, töø ñoù ñaõ coáng hieán ñôøi mình cho aâm nhaïc, ñaëc bieät laø thaùnh ca Vieät Nam.
Töø khi qua ñôøi caùch ñaây 21 naêm, oâng thöôøng xuyeân ñöôïc baèng höõu, moân sinh vaø giaùo höõu khaép nôi thöông
meán töôûng nieäm vaøo nhöõng tuaàn ñaàu cuûa naêm döông lòch. Taïi San Jose, moân sinh cuûa oâng laø nhaïc sö Phaïm
Ñöùc Huyeán, cuõng aâm thaàm xin leã cho ngaøi taïi caùc nhaø thôø Vieät Nam.
“Toâi ñaõ voâ cuøng xuùc ñoäng nhôù ñeán thaày Haûi Linh khi ñieàu khieån ca ñoaøn hôïp taáu baøi Hang Beâ Lem tuaàn
qua”, nhaïc sö Phaïm Ñöùc Huyeán phaùt bieåu. OÂng vöøa trôû veà trong chuyeán daïy nhaïc taïi nhaø thôø Caùc Thaùnh Töûû
Ñaïo Vieät Nam Arlington, Washington D.C.
Theo lôøi linh muïc nhaïc só Kim Long, Haûi Linh laø “danh taøi cuûa thaùnh nhaïc Vieät Nam, ñaëc bieät trong laõnh
vöïc hôïp xöôùng”. Ngoaøi hôn ba traêm taùc phaåm, vôùi nhieàu baûn hôïp xöôùng baát huû, Haûi Linh laø moät trong nhöõng
ngöôøi tieân phong gaày döïng phong traøo hôïp ca cuûa neàn thaùnh nhaïc Vieät Nam. OÂng ñaõ ñeå laïi voán lieáng treân
moät ngaøn moân sinh ca tröôûng do oâng ñaøo taïo hieän ñang soáng vaø phuïc vuï khaép nôi treân theá giôùi. Kim Long, taùc
giaû cuûa hôn hai nghìn baûn thaùnh ca raát phoå thoâng, laø giaûng sö cuûa Phaân Khoa AÂm Nhaïc taïi Vieän Ñaïi Hoïc Ñaø
Laït do Haûi Linh laøm Phaân Khoa Tröôûng trong nhöõng naêm 1973 ñeán 1975.
Haûi Linh, teân thaät laø Traàn Vaên Linh, ngöôøi laøng Öng Luaät, Phaùt Dieäm (Ninh Bình), sinh ngaøy 4-10-1920,
nhaèm leã kính thaùnh Phanxicoâ thaønh Assisi. OÂng laø ngöôøi con thöù hai trong moät gia ñình 7 ngöôøi con, boán trai
ba gaùi. Ngöôøi em trai uùt laø linh muïc Traàn Ñöùc Hoan. Thaân phuï laøm ngheà ñaép töôïng vaø thaân maãu laø moät baø
“quaûn” phuï traùch vieäc daâng hoa, ngaém leã, daïy kinh, taäp haùt... taïi nhaø thôø Löu Phöông, Phaùt Dieäm.
Keå töø luùc leân 11 tuoåi, Haûi Linh daâng mình cho Chuùa, sau ñoù nhaäp chuûng vieän Buøi Chu. Trong nhöõng naêm
ôû chuûng vieän, Haûi Linh toû ra raát say meâ vaø coù naêng khieáu veà aâm nhaïc. OÂng ñaõ saùng taùc baøi “Meï Ôi Ñoaùi
Thöông Xem Nöôùc Vieät Nam” vaøo naêm 1945, vaø muøa Giaùng Sinh naêm ñoù oâng ñaõ deät neân baøi “Hang Beâlem”.
Chính oâng laø ngöôøi ñaàu tieân ñieàu khieån hôïp xöôùng baûn nhaïc naày trong thaùnh leã ñeâm Giaùng Sinh taïi Nhaø Thôø
Chính Toaø Phaùt Dieäm. Moïi ngöôøi hieän dieän ñaõ noàng nhieät taùn thöôûng, vaø linh muïc Phaïm Ngoïc Chi, giaùm ñoác
chuûng vieän, ngôïi khen baøi ca laø “moät tuyeät taùc” vaø baét ñaàu löu taâm ñeán taùc gæa. Vaøo naêm 1950, sau khi trôû
thaønh giaùm muïc, ñöùc cha Chi ñaõ cöû Haûi Linh ñi hoïc veà aâm nhaïc taïi Roâma.
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Nhöng oâng ôû Roâma chæ moät thôøi
gian ngaén, roài traåy ñi Phaùp, thuï huaán
aâm nhaïc taïi nhaïc vieän Cesar Franck
vaø ñeán naêm 1956 toát nghieäp vôùi luaän
aùn “Maàu saéc nhaïc Vieät trong bình ca”.
Trong thôøi gian naày, oâng baét ñaàu saùng
taùc tröôøng ca Ave Maria, phoå thô Haøn
Maïc Töû:
“Nhö soùng loäc trieàu nguyeân ôn
phöôùc caû
Daâng cao daâng thaàn nhaïc saùng
hôn traêng
Thôm tho bay cho tôùi coõi Thieân
Ñaøng
Huyeàn dieäu bieán thaønh muoân kinh
troïng theå...”
Trôû veà Vieät Nam, oâng daïy veà
hôïp ca taïi AÂm Nhaïc Vieän Saøi Goøn töø
naêm 1956 ñeán 1960. Thôøi gian naày,
oâng thaønh laäp ca ñoaøn Hoàn Nöôùc, vaø
cho ra ñôøi moät soá taùc phaåm noåi tieáng
“Nöõ Vöông Hoaø Bình”, “Tieáng Nhaïc
Oai Huøng”, “Ñaø Laït Traêng Môø”,
“Duyeân Kyø Ngoä”, “Tieáng Thu”, “Hoø
Non Nöôùc”, “Nhaïc Vieät”, “Coùc
Quaân”, “Chinh Phuï Ngaâm”, “Cung
Ñaøn Baïc Meänh”, “Loøng Meï.”... Y
Vaân, taùc giaû baøi “Loøng Meï”, ñaõ chaáp
thuaän cho Haûi Linh chuyeån lôøi deät
neân baûn hôïp taáu nhieàu beø:
“Bao la, chaäp chuøng, bieån bao la,
Loøng meï bao la nhö bieån Thaùi
Bình daït daøo...”
Vaøo naêm 1961, Haûi Linh ñi Hoa
Kyø cuøng vôùi gia ñình. Trong khi
ngöôøi vôï lo vieäc ñeøn saùch, Haûi Linh ñi
laøm nuoâi gia ñình vaø saên soùc hai chaùu
nhoû, Cecil Dung vaø Joel Ñöùc. Thôøi
gian ôû Athens, Ohio, Haûi Linh ñaõ vieát
caùc soaïn phaåm hoaø taáu cho ban Hôïp
Taáu Ñaïi Hoïc Ohio trình dieãn. Vì nhu
caàu cuûa gia ñình, oâng di chuyeån ñeán
California, cö nguï taïi Sacramento moät
thôøi gian roài ñeán Monterey ñeå daïy
tieáng Vieät taïi tröôøng ngoân ngöõ Ñoâng
Phöông.
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Nhöng cung ñieäu traøo daâng trong
loøng ngöôøi ngheä só, khieán oâng quyeát
taâm trôû laïi Ba Leâ ñeå nghieân cöùu theâm
veà aâm nhaïc. Öôùc mô toaïi nguyeän, töø
naêm 1968 ñeán 1970, oâng trôû laïi kinh
thaønh aùnh saùng laàn thöù hai. Nôi ñaây
oâng cö nguï cuøng vôùi linh muïc nhaïc só
Ngoâ Duy Linh vaø hoaøn taát chöông
trình nghieân cöùu sau hai naêm hoïc taäp.
Trôû veà Vieät Nam naêm 1970, Haûi
Linh tích cöïc daán thaân vaøo caùc hoaït
ñoäng cho aâm nhaïc: giaùo sö aâm nhaïc
taïi Vieän Ñaïi Hoïc Ñaø Laït, phaùt trieån
vaø ñöa Ca Ñoaøn Hoàn Nöôùc tôùi moät
trình ñoä ñieâu luyeän, vaø ñaõ daøy coâng
huaán luyeän ñöôïc 40 lôùp ca tröôûng—laø
nhöõng ngöôøi ñieàu khieån caùc ca ñoaøn
hôïp xöôùng.
Vaøo naêm 1975, khi Haûi Linh xaùch
vali böôùc ra khoûi cöûa ñeå chuaån bò di
taûn vì gia ñình ñang ôû Hoa Kyøø, thì
ngöôøi em cuûa oâng hoûi, “Anh ñi thaät
ñaáy aø?” Nghe caâu ñoù, Haûi Linh coù
caûm töôûng nhö laø caâu hoûi cuûa caû Giaùo
Hoäi Vieät Nam ñaët ra vôùi oâng. Sau vaøi
phuùt ñònh taâm, oâng ñaõ quay vaøo nhaø
vaø quyeát ñònh ôû laïi. OÂng noùi, “Ngaøy
xöa Giaùo Hoäi Vieät Nam ñaõ ñöa toâi ñi
du hoïc ñeå toâi coù ñöôïc kieán thöùc nhö
ngaøy nay, toâi coù boån phaän phaûi trao laïi
cho ngöôøi khaùc. Moùn nôï naày toâi traû
caû ñôøi cuõng chöa ñuû!”
Töø ñoù cho ñeán naêm 1986, Haûi
Linh tieáp tuïc daïy saùng taùc vaø luyeän ca
tröôûng taïi tö gia. Chaâm ngoân caùc hoaït
ñoäng cuûa oâng laø, “Toân vinh Thieân
Chuùa vaø taùn tuïng queâ höông”. OÂng
cuõng ñaõ thöïc hieän moät soá nhaïc phaåm
hôïp xöôùng noåi danh: “Taùn Tuïng Hoàng
Aân”, “Vinh Danh Thieân Chuùa”,
“Khuùc Ca Maët Trôøi”, “Tröôøng Ca Caùc
Taïo Vaät”... Ngaøy 19-5-1986, sau khi
hoaøn taát caùc thuû tuïc ñoaøn tuï, oâng ñaõ
ñeán ñònh cö taïi Hoa Kyø. Trong gaàn
hai naêm, Haûi Linh ñaõ thöïc hieän 15
chuyeán ñi khaép caùc nôi ñeå môû caùc lôùp
huaán luyeän ca tröôûng, ñieàu khieån caùc

buoåi hôïp xöôùng, vaø tieáp tuïc saùng taùc.
Ñeå chuaån bò cho leã Phong Thaùnh Töû
Ñaïo Vieät Nam taïi Roâma, oâng ñaõ soaïn
caùc baøi “Kính Möøng Caùc Thaùnh Töû
Ñaïo Vieät Nam”, “Baøi Ca Khaûi
Hoaøn”:
“Ñaây baøi ca nghìn truøng,
daâng veà Thieân Chuùa,
baøi ca thaám nhuoäm maùu ñaøo...”
Trong khi ñang ñi ñoù ñaây ñeå
chuaån bò taäp döôït cho buoåi ñaïi leã,
nhaïc sö Haûi Linh, sau moät côn ñau tim
baát ngôø, ñaõ töø traàn taïi Nam Cali vaøo
ngaøy 6-1-1988, höôûng thoï 67 tuoåi.
Nhieàu moân sinh cuûa oâng hieän
ñang theo veát chaân cuûa thaày mình
trong caùc noå löïc saùng taùc vaø huaán
luyeän ca tröôûng. ÔÛ San Jose, Nhaïc só
Phaïm Ñöùc Huyeán, moân sinh vaø laø
chaùu cuûa Haûi Linh, töø khi ñeán ñònh cö
taïi Hoa Kyø töø naêm 1990, ñaõ huaán
luyeän ñöôïc 88 lôùp ca tröôûng vôùi
khoaûng gaàn hai ngaøn ngöôøi thuï huaán.
Trong naêm 2007 vaø 2008, theo lôøi môøi
cuûa Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ngoâ Quang
Kieät, oâng ñaõ veà Haø Noäi hai laàn ñeå daïy
nhaïc cho caùc ñaïi chuûng sinh vaø caùc ca
tröôûng trong toång giaùo phaän.
OÂng noùi, “Haûi Linh laø con ngöôøi
coù taâm hoàn roäng môû, soáng coâ ñôn, xa
vôï con, nhöng khoâng coâ ñoäc, vì coù
nhieàu hoïc troø vaø ai cuõng quyeán luyeán,
thöông yeâu”. OÂng tieáp, “Töôûng nieäm
thaày Haûi Linh, toâi muoán baøy toû loøng
bieát ôn cuûa mình qua vieäc tieáp noái caùc
coâng vieäc thaày ñaõ laøm. Toâi thaáy nhö
thaày ñang hieän dieän vaø khuyeán khích
chuùng toâi môû roäng voøng tay caøng ngaøy
caøng lôùn ra, ñeå phuïc vuï cho Thieân
Chuùa, cho Giaùo Hoäi vaø xaõ hoäi”.-
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Nhận được cuốn lịch Kỹ Sữu 2009 của tòa soạn Báo Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp gửi tặng, tôi vội tìm xem Lễ Tro năm nay nhằm vào
ngày, tháng nào? Mọi năm Lễ Tro thường vào một trong những ngày
Tết, mồng hai hay mồng bốn … nhưng năm nay Tết Nguyên Đán đến
sớm quá: ngày 26 tháng 1 Dương lịch tức là trước Lễ Tro một tháng.

MÙA
CHAY

Lễ Tro bắt đầu mùa chay hằng năm làm tôi nhớ đến cậu học trò cũ
năm nào. Sau năm 1975, nhất là vào những năm 76-80, đời sống
người dân ở Việt Nam thật khốn đốn, tiền để dành thời trước nay đã
cạn , dân nghèo khổ, ăn cơm độn với khoai, mì, bắp … Thịt cá bán
theo tiêu chuẩn, may mắn hay quen biết mới bốc thăm được miếng thịt
ngon, phần này chỉ để dành cho con nhỏ trong gia đình. Thanh niên
tuổi 16, 17 thì hồi hộp lo sợ ngày đi trình diện nghĩa vụ quân sự hay
thanh niên xung phong.
Vào chiều mồng ba Tết năm ấy, tôi đến thăm chúc Tết gia đình chị
bạn và cũng để hỏi thăm tin tức cậu học trò đã đi thanh niên xung
phong năm trước. Cửa nhà chị mở rộng, tôi thấy chị đang ngồi nơi
bàn học giữa nhà, tôi vừa cười hỏi:
- Đầu năm mới đã “phát tài” gì chưa?
Vừa nói tôi vừa đi thẳng vào nhà, chị đứng dậy chờ tôi mà gương
mặt buồn xo. Thấy mắt chị đỏ, tôi hỏi:
- Có chuyện gì xảy đến vậy?
Chị lấy lá thư trên bàn đưa cho tôi:
- Đọc đi, thư của học trò chị đấy.
“… Má ơi! Con không về ăn Tết với gia đình được vì bận công
tác, hơn nữa xe đò đi về cũng khó khăn lắm.
Má yên tâm đi, hầu hết tụi con ở lại trại ăn Tết
chung. Tết này nhà nước ưu đãi cho chúng con
một bữa tiệc thịnh soạn mừng Năm mới, nhưng
phải chờ chỉ thị của cán bộ cấp trên ký giấy
phép cho mở heo, nên đợi đến trưa mồng Hai
mới được ăn tiệc mừng: cơm trắng không có
độn, thịt heo kho tàu, mở vàng óng ánh lại
thêm quả trứng no tròn, thơm lạ lùng Mẹ ạ.
Chà, lâu quá rồi chưa có đưọc bữa cơm thịt
ngon thế. Con sực nhớ năm nay Lễ Tro nhằm
ngày mồng hai Tết và gần một năm rồi con
chưa đến nhà thờ. Một ý nghĩ đến với con.
Con đẩy phần ăn của mình qua cho anh bạn ốm
yếu ngồi cạnh, anh yếu vì thiếu dinh dưởng,
đang cần bồi bổ. Con muốn làm chút hy sinh
nhỏ đó để dâng lên Chúa trong mùa chay này.
Anh bạn ngạc nhiên, lúng túng, nhìn đôi mắt
sáng ngớ ngẩn của anh, lòng con thấy vui vui.
Con chỉ cười và lấy chén cơm trắng với chút
mắm ăn ngon lành. Ngon tuyệt , Má ạ!”
Lời thư ngây thơ nhưng đã trưởng thành của
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em đã đánh động lòng tôi.
Thương em quá, tôi buồn vì
không giúp gì được cho em cả,
nhưng tôi vui và hảnh diện vì ở
trong một xã hội đầy lừa đảo,
tranh giành nhau vì miếng ăn
manh áo mà em, con một kitô hữu
đã dám nhịn một bữa cơm ngon
bổ mà em thèm khát bấy lâu nay
để hảm mình, sám hối vì lòng yêu
Chúa.
Thỉnh thoảng tôi nhớ Mẹ em
với đôi mắt ngấn lệ xót xa nhìn
tôi hôm ấy.
- Chị ơi! Tội nghiệp nó quá,
cả năm nay nó có được ăn thịt thà
gì đâu, nhà mình nghèo, con
đông. Đọc thư, biết nó sống Đạo
tốt, mình cám ơn Chúa, nhưng
cũng đau lòng thương con lắm.
Mỗi lần nghĩ đến em, tôi
muốn cám ơn em, tuy em còn
nhỏ, tuy em là học trò của tôi,
nhưng em là tấm gương sáng để
tôi nhìn lại đời sống của mình.
Trong hoàn cảnh tự do, ăn no mặc
ấm, tôi đã có những hy sinh gì vì
Chúa chưa và đã có mấy lần đem
lại niềm vui cho người khác
chưa? Trái lại, có lúc tôi dám bỏ
lễ buộc để dự một đêm văn nghệ
mua vui, hay một cuộc du ngoạn
cuối tuần.
Làm con người, ai cũng có lúc
phạm tội, không nhiều thì ít…
nhiều lúc vì một lời nói, hành
động của mình làm cho người
khác đau khổ, một việc làm thiếu
bác ái làm người ta buồn tủi, một
sơ sót làm cho người ta thất vọng.
Có những sai trái, lỗi lầm theo
ngày tháng trôi qua, mình có thể
quên được, nhưng có những lỗi
lầm mà mỗi lần nhớ lại tôi còn
hối hận, lương tâm ray rức.
Đầu năm 2002, tôi về Việt
Nam cùng chị bạn, chúng tôi ăn
Tết Nguyên Đán ở Hà nội để
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thưởng thức cảnh đẹp thành phố
dưới lớp mưa phùn đầu xuân.
Năm ấy Hà nội còn yên tĩnh, chưa
xây dựng xô bồ như hiện nay.
Trải qua những ngày vui chơi ở
miền Bắc, trước khi về lại Mỹ,
chúng tôi thuê xe đến viếng nhà
thờ lớn Phát Diệm. Các nhà thờ
tọa lạc trên một khu đất dài
khoảng 200 m và rộng 110 m, có
tường xây bao bọc với nhiều công
trình xây dựng cổ kính bên trong.
Vì có giờ thong thả, chúng tôi rảo
quanh vòng ngoài để tìm hiểu
cách sinh hoạt của dân làng. Khi
qua ngã ba đường, thấy có một
người đàn bà ốm yếu ôm con nhỏ
ngồi lê lết bên lề đường. Chị bạn
tôi cho 5.000 đồng VN, định hỏi
thăm vài câu, nhưng chúng tôi
giật mình, sửng sốt không biết từ
ngõ hẻm nào túa ra chừng 10
người rồi 15… 20 người bao
quanh chúng tôi xin tiền la hét
làm náo loạn. Chúng tôi lấy ra
một xấp tiền VN đủ loại: 1.000,
2.000, 10.000…đồng VN rồi cứ
rút ra từng tờ phát cho họ. Chỉ
một thoáng là hết sạch, nhưng vẫn
còn thiếu. Thế là chúng tôi bị họ
chửi tục và suýt bị đánh. Họ nói
phải cho đồng đều, tại sao có
người nhiều, người ít, người
không có gì. Cảnh tượng thật
khiếp. Nhóm người xin đa số là
còn trẻ, có nam, có nữ. Chúng tôi
run quá không biết thoát ra bằng
cách nào. Vào lúc đó, chú tài đến
kịp giải vây cho. Mừng quá sức,
chú dặn không cho tiền như vậy.
Cất tiền kỹ kẻo bị giật mà còn bị
thương.
Vào bên trong, chúng tôi ngồi
ngay bậc thềm thở hổn hển.
Thăm hết toàn khu nhà thờ lớn,
nhỏ thì trời đã gần xế chiều.
Trong khi chờ các bạn chụp hình,
tôi bách bộ trong sân, từ xa tôi
thấy một bà cụ, lưng còng gần sát

đất đang lui cui quét lá cây dồn
vào cái túi bố rách. Tôi đến gần
làm quen. Bà ngừng tay quét có
lẽ sợ bụi cho tôi. Tôi hỏi:
- Không có ai quét lá sao mà
cụ phải làm vất vả thế?
Cụ trả lời:
- Chiều nào tôi cũng gom ít lá
về thổi cơm.
Cụ đưa tay chỉ cái bàn gỗ cách đó
không xa, nói là cái bàn chứ thật
ra chỉ là miếng ván cũ đóng trên
bốn khúc gỗ ngắnxiêng qua quẹo
lại. Trên bàn có lèo tèo mấy trái
cây nhỏ đẹt ổi, quít, chuối… bên
trên treo lủng lẳng mấy bịt hột
dưa, kẹo bánh xanh đỏ. Cụ tiếp:
- Cả ngày tôi phải ngồi đây
trông hàng, khách là lũ trẻ trong
xóm. Hôm nào bán khá thì lời
được 5, 3 ngàn, có hôm chỉ 1.000
thôi. Bù qua đắp lại đủ mua một
lon gạo 2.000 đồng cho từng ngày
là đủ sống rồi.
- Cụ có con cháu không?
- Có, nhưng chúng nó còn
nghèo khổ hơn tôi.
Tôi nghĩ bụng bà nghèo như
vậy mà con bà còn nghèo hơn thì
sống như thế nào?
Chị bạn đang đi tìm tôi và gọi
ơi ới. Tôi vội vã chào cụ rồi đi.
Trong buổi ăn tối từ giã Hà
nội, chúng tôi kể cho nhau nghe
những điều tai nghe mắt thấy
trong những ngày qua ở đây. Tôi
thuật lại chuyện bà cụ quét lá mà
tôi gặp chiều nay.
Chị bạn tỏ ra hiểu nhiều.
- Ừ, đa số các cụ già ở đây là
thế, con cháu nghèo nên phải làm
việc tự lo nuôi sống bản thân
mình, nhiều lúc còn phụ giúp cho
con cháu nữa. Vậy có biếu cụ ít
tiền chứ?
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- Không. Tôi trả lời.
- Ủa, sao vậy? Tội nghiệp
chưa? Cho một đô (gần 15.000
đồng VN) thì mua được đủ gạo
cho cụ ăn cả tuần đấy.
Lời chị bạn nói làm tôi sực
tỉnh, tôi xấu hổ và tự trách mình:
- Trời ơi, sao mình ngu quá
vậy. Đầu óc đi đâu mà quên một
cách vô ý thức. Biết còn cơ hội
nào gặp lại cụ nữa đâu?
Lòng tôi hối hận vô cùng. Tôi
tưởng tượng đếng gương mặt khắc
khổ ưu tư của cụ sẽ nở nụ cười, đôi
mắt cụ rực sáng một niềm vui khi
tôi dúi vào tay cụ một ít tiền. Cụ
sẽ vui mừng biết bao. Tôi giận tôi,
bây giờ kể lại chuyện ấy với ai,
lòng tôi vẫn còn ray rức.
Lạy Chúa. Mùa chay đến, nhìn
lại đời sống hằng ngày của con,
khám phá ra những thiếu sót của
con. Con thấy mình thật có tội với
Chúa, nhưng con không thất vọng.
Con biết rằng Chúa đã tha thứ.
Xin Chúa giúp con có lòng khiêm
tốn, biết ăn năn sám hối để qua
những vấp ngã ấy, con trưởng
thành hơn để nhận biết Tình yêu
Chúa dành cho con.
“… Thế mà Đức Kitô đã chết
vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn
là những người tội lỗi, đó là bằng
chứng Thiên Chúa yêu thương
chúng ta…” (Rm 5, 8)
ELIZABETH LƯU

Những vụ vạ tuyệt thông
trong lịch sử của Giáo
Hội Công Giáo
Theo một bài báo ngắn trích từ hãng tin AP, trong lịch sử của
Giáo Hội Công Giáo đã từng xảy ra những vụ vạ tuyệt thông như
sau:
(1) Hoàng Đế La Mã Frederick II đã bị vạ tuyệt thông hai lần vào
năm 1227 và 1239, vì sự lớn mạnh của vương quốc vốn đe dọa
đến tính chất độc lập của quốc gia Vaticăn.
(2) Vào năm 1521, Martin Luther, người sáng lập ra Phong Trào
Cải Cách tại Châu Âu vào thế kỷ thứ 16, và Giáo Phái Tin Lành,
đã bị Đức Cố Giáo Hoàng Leo X vạ tuyệt thông. Vào năm 1517,
Ông đã than phiền về việc Giáo Hội xá tội như là cách để làm
giản hình phạt do tội lỗi gây ra. Ông đã lớn tiếng chỉ trích việc
làm này của Giáo Hội, và cố tình tấn công vào quyền bính của
Đức Thánh Cha.
(3) Vua Henry VIII của Anh Quốc đã cố thuyết phục Tòa Thánh
Vaticăn giải hóa cuộc hôn nhân của Ông vào khoảng năm 1527
và 1533. Giáo Hội đã không đả động gì cả, từ đó Vua Henry đã
quyết định thành lập ra Giáo Hội Anh Giáo và bị Đức Cố Giáo
Hoàng Clemente VII vạ tuyệt thông.
(4) Vào năm 1949, việc vạ tuyệt thông được áp dụng cho những
cử tri Cộng Sản tại Ý Quốc dưới thời của Đức Cố Giáo Hoàng
Piô XII, người cực lực nổi tiếng chống lại Cộng Sản và những
chiến sĩ Cộng Sản, một hành động nhắm vào Đảng Cộng Sản của
Ý. Trong những năm vừa qua, Giáo Hội đã không còn đề cập gì
nữa đến những người Cộng Sản hay những người đã từng ủng hộ
cho Cộng Sản, vốn vẫn còn bị vạ tuyệt thông mãi cho đến ngày
nay.
(5) Juan Peron, Tổng Thống của Á Căn Đình (Argentina) từ năm
1946-1955 và từ năm 1973-1974, đã bị vạ tuyệt thông vào năm
1955 sau khi tiến hành một chiến dịch vận động tranh cử chống
lại giới tu sĩ. Theo báo cáo cho biết, sau khi đã hối hận, ăn năn,
Ông đã được cho phép thông công trở lại với Giáo Hội.
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(6) Clemente Dominguez được thụ phong linh mục vào năm 1976 bởi một vị Tổng Giám Mục đã phản bội
Giáo Hội tại Tây Ban Nha, và vài ngày sau đó, Ông đã tự phong chính mình lên thành Giám Mục. Ông bị vạ
tuyệt thông ngay tức khắc. Vào năm 1978, Dominguez lại tự tuyên bố mình là Giáo Hoàng, do Đức Mẹ
Maria đã hiện ra và báo cho Ông ta biết phải làm như vậy.
(7) Vào năm 1988, vị Tổng Giám Mục người Pháp là Marcel Lefebvre đã bị trục xuất, vì đã ngang nhiên coi
thường với những cải cách dân chủ của Công Đồng Chung Vaticăn II từ năm 1962-1965. Tòa Thánh Vaticăn
đã vạ tuyệt thông vị Tổng Giám Mục này sau khi Lefebvre tấn phong bốn vị Giám Mục mới mà không có sự
đồng ý của Tòa Thánh. Và những vị Giám Mục mới được phong này, cũng bị vạ tuyệt thông luôn.
(8) Tại Washington vào năm 1990, Linh Mục George A. Stallings, Jr. và Cộng Đoàn Công Giáo người Mỹ
gốc Phi Châu, đã ngang nhiên tách rời ra khỏi Giáo Hội Công Giáo La Mã, khuyến khích việc phong chức
linh mục cho những người phụ nữ và việc sử dụng thuốc ngừa thai và phá thai, do đó, đã bị vạ tuyệt thông.
(9) Vào năm 1997, Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã vạ tuyệt thông nhà thần học người Sri Lanka là cựu Linh
Mục Tissa Balasuriya, người mà Tòa Thánh Vaticăn cho biết là dám cả gan thách thức quyền bính của Đức
Giáo Hoàng và những giảng dạy của Giáo Hội về phép rửa tội, về tội nguyên tổ và sự trinh khiết vẹn toàn
của Đức Maria. Balasuriya gọi hành động vạ tuyệt thông là độc đoán, và than phiền rằng Ông không được
trao cho cơ hội để tự bào chữa.
(10) Vào năm 1999, Linh Mục James Callan, một cựu linh mục người Hoa Kỳ đã cữ hành lễ cưới cho những
người đồng tính luyến ái và trao cho những người phụ nữ có những vai trò khá nổi bật trên bàn thờ. Vì hành
động đó, mà Ông đã bị Giáo Hội vạ tuyệt thông, và sau này Ông tự tạo ra một giáo hội riêng của Ông.
(11) Vào năm 2002, Tòa Thánh Vaticăn đã vạ tuyệt thông bảy người phụ nữ, gồm cả Bà Dagmar Braun Celeste,
vợ củ của cựu Thống Đốc tiểu bang Ohio Richard Celeste, cũng như những người phụ nữ đến từ Áo và Đức
Quốc, tức những người đã tham dự vào nghi lễ phong chức được cử hành trên một chiếc thuyền du lịch trên dòng
song Danube, và họ đã tự xem họ như là những vị linh mục. Trường hợp này được quyết định bởi Đức Thánh
Cha, lúc ấy Ngài còn là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, Tổng Trưởng của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin lúc bấy giờ.
(12) Và cuối cùng vào ngày 4 tháng 5 năm 2006, Tòa Thánh Vaticăn đã thông báo về việc vạ tuyệt thông 4 vị
Giám Mục của Giáo Hội Yêu Nước do nhà nước Trung Cộng dựng lên. 2 vị được thụ phong và 2 vị chủ phong.
ANTHONY LÊ
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DANH SAÙCH CAÙC ANH CHÒ CURSILLISTA
ÑOÙNG NIEÂN LIEÃM TRONG THAÙNG 01-2009
1. Matta Lê Thị Thinh

$40.00

2. Julie Bùi

$20.00

3. Anna Vũ Minh Trang

$20.00

4. Giuse Nguyễn Văn &
5. Maria Nguyễn Huê Kim

$50.00

6. Ngô Mộng Thúy

$20.00

TỔNG CỘNG:

$ 150.00

DANH SAÙCH CAÙC ANH CHÒ CURSILLISTA
ÑOÙNG NIEÂN LIEÃM TRONG THAÙNG 02-2009
1. Phan Thu Liên

$20.00

2. Nguyễn Thị Lan

$20.00

3. Đỗ Đức Ơn

$20.00

4. Trần Kim Ruyên

$20.00

TỔNG CỘNG:

$ 80.00

Mọi thông tin, yêu cầu về việc đóng niên liễm, xin qúy anh
chị lien lạc chị Thủ Qũy Phong Trào tại điạ chỉ:

Maria Vũ Thùy Linh
4643 Park Norton Place
San Jose, CA 95136
Tel: (408) 578-3907

Thoâng Baùo
cuûa KHOÁI TRUYEÀN THOÂNG
Kính thưa qúy cô bác,
quý anh chị em cursillistas,
Để kỉ niệm 20 Năm Thành Lập Phong
Trào Cursillo, Ngành Việt Nam, Giáo
Phận San Jose, California,
VPDH đã quyết định cho ấn hành cuốn
Kỷ Yếu Cursillo San Jose vào dịp Đại Hội
Ultreya Đón TKS tháng 9 năm 2009, để
ghi lại tất cả những hoạt động, những sinh
hoạt, những kỷ niệm, và những tâm tình
chia sẻ của Phong Trào chúng ta trong 20
năm qua.
Khối Truyền Thông thiết tha kính mong
quý cô bác, qúy anh chị em cursillista tích
cực đóng góp tâm tình, bài vở, hình ảnh,
dữ kiện… để cuốn Kỷ Yếu Đặc Biệt này sẽ
xứng đáng là món quà trân qúy cho chúng
ta lưu giữ.
Hạn chót để nhận bài viết, hình ảnh, tư
liệu… là tháng 6-2009. Thời gian còn lại để
tổng kết và trình bày cho kịp ấn hành vào
dịp Đai Hội tháng 9-2009.
Mọi bài viết, hình ảnh… xin gửi về :
Dao.joseph@gmail.com
Hoặc VPDH_Cursillo@yahoogroups.com
Khồi Truyền Thông xin kính chúc toàn thể
qúy cô bác, anh chị cursillista “Một Muà
Giáng Sinh Thánh Đức, An Bình và Một
Năm Mới Nhiều Ơn Chúa và Mẹ Maria.
Thân kính trong Thày
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PHOÛNG VAÁN
ÑÖÙC CHA LOÂRENSOÂ CHU VAÊN MINH,
GIAÙM MUÏC PHUÏ TAÙ TOÅNG GIAÙO PHAÄN HAØNOÄI
BBT: Nhân Ngày Quốc Tế Đời Tận Hiến 02-02-2009, Đức cha Laurensô
Chu Văn Minh, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội đã gửi đến Website Hội đồng Giám mục (WHĐ) bài trả lời phỏng vấn của phóng viên
WHĐ với nhan đề CẢM NGHIỆM SỰ ĐỢI CHỜ.
Ban Biên tập xin chân thành cảm ơn Đức cha Laurensô đã nhận trả lời
phỏng vấn của WHĐ và trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả, đặc biệt
các chủng sinh và ứng sinh, bài CẢM NGHIỆM SỰ ĐỢI CHỜ của Đức

PV: Xin Đức cha chia sẻ với độc giả
của WHĐ những cảm nhận về thời
gian âm thầm chờ đợi được Chúa
gọi đến lãnh tác vụ linh mục? Nhân
Ngày Quốc Tế Đời Tận Hiến (2-2),
chắc Đức cha cũng có nhiều điều
muốn nói với các chủng sinh và
những thanh niên đang có ý định
dâng mình cho Chúa trong sứ vụ
linh mục?
Đức cha Laurensô Chu Văn Minh:
Sau năm 1954, nước Việt Nam bị
chia cắt làm hai miền Bắc Nam. Khi
ấy, hai phần ba số linh mục của Giáo
phận Hà nội đã di cư vào Nam, số
còn lại chưa đầy sáu mươi linh mục.
Trong số đó, phần lớn là những linh
mục cao tuổi, chỉ có khoảng chục
linh mục trẻ ở lứa tuổi ba lăm bốn
mươi, phải phục vụ một trăm ba
mươi lăm giáo xứ với gần năm trăm
nhà thờ. Năm 1955, khi thấy số các
linh mục trong Giáo phận quá ít ỏi,
Đức Cha Giuse Maria Trịnh Như
Khuê gấp rút mở Tiểu chủng viện
Thánh Gioan dưới quyền điều hành
của cha già Lợi. Một năm sau ngày
Tiểu chủng viện Gioan mở cửa, cha
Phaolô Phạm Đình Tụng, một linh
mục 36 tuổi, năng động được chọn
làm Giám đốc. Ban giáo sư gồm có
cha Chính Vinh, cha Oánh, cha
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Thông, thày Sang và một số cha
người Pháp thuộc Hội Thừa sai
Paris cùng tham gia công việc huấn
luyện. Tuy nhiên, đến năm 1958,
các cha thuộc Hội Thừa sai bị trục
xuất khỏi miền Bắc.khỏi miền Bắc.
Sự kiện chẳng lành xảy ra vào năm
1960, khi Ban giám đốc Tiểu chủng
viện không chấp nhận giáo viên nhà
nước vào dạy chính trị trong
trường, vì thế nhà nước đã buộc
Chủng viện phải đóng cửa. Tất cả
185 chủng sinh phải về sống tại gia
đình. Khi ấy, nhiều người cho rằng,
trong một tương lai gần, Chủng
viện sẽ được mở cửa trở lại, nhưng
rồi chờ mãi không thấy ngày ấy
đến. Nhìn thấy tương lai mù mịt,
không biết đến bao giờ mới được
trở lại trường, nên ai nấy đều phải
tìm kế sinh nhai trong thời gian chờ
đợi.
Lúc ấy, các chủng sinh miền Nam
định được chia ra làm hai, lớp nhỏ
gồm bốn người được cha Phaolô Lê
Đắc Trọng, nguyên hiệu trưởng
trường Lê Bảo Tịnh chăm sóc
hướng dẫn, và lớp lớn cũng gồm
bốn người đến với cha chính Đinh
Lưu Nhân, nguyên Giám đốc
Chủng viện Piô. Cha Nhân đã từng

du học tại Paris 19 năm với bốn
bằng thạc sĩ: văn chương, khoa học,
triết học, thần học. Tuy xuất thân từ
gia đình giàu có, nhưng cha Nhân
có lối sống khó nghèo, bình dị, yêu
thương mọi người. Ngài còn đặc
biệt yêu thương, tận tình chăm sóc
và nêu gương đạo đức thánh thiện
cho các chủng sinh. Ảnh hưởng của
ngài đối với chủng sinh chúng tôi
thật lớn lao và sâu đậm. Chúng tôi
theo học triết học, thần học với ngài
mỗi tuần ba buổi, và cứ như vậy
trong suốt sáu năm trời, từ năm
1961 đến năm 1967. Ban đầu, lớp
học có bốn người, nhưng sau hai
năm chỉ còn lại hai người. Vào
tháng ba năm 1967, ngài từ trần vì
bom của máy bay Mỹ trong cuộc
chiến tranh leo thang của không lực
Mỹ tại miền Bắc. Vào thời gian
này, chúng tôi cũng đã học gần
xong cuốn Luân lý cuối cùng của
Đức cha Thịnh. Như thế có thể coi
như tạm xong chương trình.
Trong thời gian này, ngoài việc học
tập một cách kín đáo, mỗi chúng tôi
vẫn phải đi lao động kiếm sống.
Những anh em ở nông thôn thì làm
ruộng, đánh cá, còn tôi ở thành phố
thì gặp nhiều khó khăn hơn. Vì bố
làm chánh trương xứ, gia đình tư
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sản thuộc thành phần cải tạo, bản
thân tôi lại học trường mà người
đời gọi là “trường cố đạo”, là
“trường phản động,” nên không
được nhận vào làm việc ở bất cứ cơ
quan nào. Vì vậy, tôi đành phải làm
nghề cắt tóc, nghề lao động chân
tay để sinh sống. Nghề này không
cần phải qua trường lớp, cũng
chẳng thuộc cơ quan nhà nước nào,
nhưng nằm dưới quyền tổ chức của
Hợp tác xã. Suốt 20 năm hành
nghề, từ năm 1960 đến 1980, thì 16
năm đầu, tuy tôi có đóng thuế đầy
đủ, song tôi không được cấp giấy
phép kinh doanh. Vì không được
chính thức công nhận hành nghề,
nên tôi thường bị xua đuổi, nay đây
mai đó, lúc đầu đường, khi xó chợ,
nơi làm việc không ổn định. Chỉ 4
năm cuối cùng, tôi mới được chính
thức công nhận là xã viên cắt tóc và
được cấp giấy kinh doanh hành
nghề, và được làm chung trong một
cửa hàng phục vụ trong nhà.
Năm 1980, cụ thân sinh qua đời, tôi
ở nhà và làm nghề bán thuốc đông
y, vì đó là nghề thuốc gia truyền.
Ông cụ tôi vốn là lương y nổi tiếng,
được quốc trưởng Bảo Đại cấp
bằng Nam Bắc Dược Sư.
Tuy bị gạt bỏ bên lề xã hội, bị phân
biệt đối xử, tôi không nản chí,
nhưng tìm mọi cách để tiếp tục học
tập trau dồi kiến thức và gìn giữ ơn
gọi.
Tôi có cái thú thích xem truyện,
xem sách, thời gian đi làm mỗi
ngày là 8 giờ, nhưng phục vụ khách
thường chỉ chiếm 4 giờ, còn 4 giờ
rảnh, tôi tranh thủ xem sách. Hàng
tuần tôi vào thư viện thành phố
mượn sách, mỗi tuần 2 cuốn, đều
đều như thế suốt mấy chục năm,
sau thành thói quen, lúc nào rảnh
rỗi tôi lại xem sách. Trong thời kỳ
chiến tranh, nhân dân phải sơ tán ra
khỏi thành phố, còn một mình tôi ở

nhà, khi ăn cơm cũng xem sách,
thôi thì đủ loại sách, nhất là những
sách văn học cổ kim, đông tây, thi
ca, văn chương, các tác phẩm cổ
điển, các sách khoa học nghệ thuật
thường thức như âm nhạc, hội họa,
kiến trúc, điện ảnh, các chuyên
khoa như tổ chức, tâm lý, giáo dục
v.v... tất cả những gì tôi thấy là có
ích cho tác vụ linh mục sau này.
Nhờ đó kiến thức của tôi cũng được
mở mang thêm. Học qua sách vở,
học trong trường đời, như Maxim
Gorky gọi đời là trường đại học của
ông. Học bằng cách quan sát, nhận
xét, tìm nguyên tắc, rút ra kinh
nghiệm. Điều thiết yếu trong cuộc
sống là phải luôn sẵn sàng làm một
người học trò và phải biết học hỏi
ngay từ những điều bình thường, từ
những con người giản dị nhất, vì
trường đời rất phong phú, đa dạng
miễn là ta biết học hỏi, tìm hiểu,
phân tích và tiếp thu.
Khi làm nghề cắt tóc, hàng ngày
phải tiếp xúc với con người, thuộc
mọi lứa tuổi già trẻ, lớn bé, mọi
thành phần, đủ mọi hạng người, cán
bộ, dân thường, người trí thức, dân
lao động, người lương thiện, hạng
lưu manh, người giàu có, giới trung
lưu, dân nghèo, người hành khất
thôi thì đủ cả. Nhờ thường xuyên
gặp gỡ, tiếp xúc, chuyện trò với
nhiều loại người như thế, nên có thể
nói: con người không xa lạ đối với
tôi. Tôi cảm thấy gần gũi con người
hơn, hiểu biết con người hơn, biết
họ suy nghĩ gì, yêu gì, ghét gì,
muốn gì, hy vọng gì… đó là cái kho
báu cho công việc mục vụ sau này
của linh mục để có thể tiếp cận họ,
thuyết phục họ và cải hóa họ.
Vào thời kỳ khó khăn đó linh mục
thường không được phép có người
giúp việc, đơn thương độc mã một
mình phục vụ giáo xứ, làm tất tật
mọi việc, từ cử hành các bí tích

trong nhà thờ, dọn bàn thờ, kéo
chuông, quét sân, đến những việc
trong nhà xứ như tiếp khách, đi
chợ, nấu cơm v.v.., nên tôi quan
niệm linh mục thời đại là phải biết
làm hết mọi việc, tự lực cánh sinh,
cho nên đã chuẩn bị cho mình có
thể tự sống trong mọi hoàn cảnh
khó khăn.
Về việc đạo đức, hàng ngày tôi đi
nhà thờ sớm chiều, sáng lễ, chiều
chầu, tham gia thường xuyên, dù
tạnh nắng, mưa gió, đường phố
ngập lụt cũng lội đi, có khi đến nhà
thờ chỉ có vài người, ít người quá
phải đọc kinh riêng, thậm chí có
hôm trời mưa bão, đến thì nhà thờ
đóng cửa vì không có ai. Xem sách
đạo đức, Thánh Kinh. Hàng tháng
có tĩnh tâm đều đều.
Trong cuộc sống hàng ngày, khi
phải làm công việc gì khác thường,
tôi luôn xin Chúa soi sáng, khi tiếp
xúc với ai, đều nhắc nhớ rằng mình
là chủng sinh, với cương vị đó mình
phải xử sự thế nào cho xứng đáng.
Thời đó trường phổ thông của nhà
nước dạy văn hóa đồng thời cũng
dạy học thuyết Mác-xít, ông cụ tôi
sợ con cái bị tiêm nhiễm học thuyết
vô thần, mất đạo nên gửi cả ba anh
em tôi lên Hà Nội học. Hai anh em
trai, tôi mười bốn tuổi, em tôi mười
một tuổi vào học tiểu chủng viện
Gioan, còn cô em gái bảy tuổi vào
tu viện Thánh Mẫu, sau này hai em
về đời, chỉ còn mình tôi tu trì.
Lúc đầu, tôi vào chủng viện chỉ để
học văn hóa, đâu biết là trường đào
tạo linh mục, nhưng qua các
chương trình học, qua những buổi
huấn dụ của cha Giám đốc, dần dần
tôi thấy ý nghĩa cao đẹp của sứ vụ
linh mục, nhận ra ơn gọi của mình,
nên tôi đã quyết tâm bước theo, và
theo đến cùng.
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Tiểu chủng viện thánh Gioan bị
đóng cửa năm 1960, đến năm 1973,
con số linh mục thiếu nghiêm trọng,
cả giáo phận chỉ còn khoảng 25 linh
mục già yếu, vì suốt 19 năm không
có Đại chủng viện để đào tạo linh
mục, trừ một trường hợp đặc biệt
của cha Sang. Vì Hà Nội là thủ đô,
là bộ mặt cả nước, nên nhà nước
cũng phải lưu tâm đến dư luận thế
giới, không thể để sinh hoạt tôn
giáo tàn lụi hẳn được, nên thời đó
nhà nước mới cho phép chín cựu
chủng sinh Gioan về học và chịu
chức linh mục năm 1977. Sau đó thi
thoảng vì quá thiếu linh mục, nhà
nước lại cho một số thầy giảng cao
tuổi về thụ huấn mấy năm rồi cho
thụ phong linh mục. Chính quyền
nói với Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn
nên chọn những chủng sinh mới,
còn những cựu chủng sinh thì loại
bỏ hẳn vì những người đó chịu ảnh
hưởng của chính quyền cũ, ảnh
hưởng của các cha thừa sai Pháp.
Các Đấng bề trên tuy vẫn thương
chúng tôi, nhưng không thể làm gì
hơn. Nhà nước cũng nói thẳng với
chúng tôi rằng không bao giờ để
chúng tôi thụ phong linh mục!
Thời kỳ này ở các giáo phận chung
quanh như Hưng Hóa, Bắc Ninh,
Hải Phòng, Bùi Chu, Phát Diệm,
Thái Bình, các Giám mục thường
truyền chức linh mục cách kín đáo,
chỉ trừ Hà Nội, vì Đức Hồng Y
Trịnh Như Khuê và Đức Hồng Y
Trịnh Văn Căn không muốn thế. Vì
thế, chúng tôi đành phải âm thầm
sống ơn gọi của mình.
Trong cuộc sống, chúng ta không
thể tránh khỏi đợi chờ, dường như
bất cứ lúc nào chúng ta cũng như
đang đợi chờ một điều gì đó. Chúng
ta chờ nghe tin một tin gì đến, hoặc
vui, hoặc buồn. Chúng ta chờ đến
ngày ra trường hoặc một chuyến đi
xa. Chúng ta chờ một quyết định
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nào đó. Chúng ta chờ ai đó thay đổi
ý kiến v.v... Mỗi ngày mang đến
cho chúng ta bao cơ hội đợi chờ.
Dù muốn hay không ta cũng vẫn
phải đợi chờ. Vì đã xác định ơn gọi
cao đẹp của mình, nhận ra tiếng
Chúa gọi, nên chúng tôi quyết theo,
quyết chờ.
Trong hoàn cảnh khó khăn, với cái
nhìn lạc quan dưới lăng kính mầu
hồng, thì vẫn có một chút hy vọng,
tôi thường nói: một phần nghìn tia
hy vọng, hy vọng rằng đến một lúc
nào đó thời thế sẽ khác đi, hoàn
cảnh sẽ dễ dàng hơn, một ngày kia
mình sẽ được trở lại Chủng viện.
Dù thế nào đi nữa thì vẫn là hy
vọng!
Với cái nhìn bi quan, qua lăng kính
đen tối, nếu thời cuộc ngày càng
khó khăn hơn, đạo càng bị o ép,
những chủng sinh có khả năng càng
ít, số linh mục ngày càng hiếm, thì
những người tương đối được học
hành và hiểu biết về đạo như mình
lại càng hữu ích cho Giáo hội hơn,
Giáo hội càng cần đến những người
như mình hơn, do đó mình càng
phải kiên trì mà sống mà phục vụ
cho Giáo hội hơn.
Hồi còn nhỏ, anh em chúng tôi
thích chơi trồng cây. Ở thành phố
không có vườn đất, chúng tôi lấy
một cái bát con cho đất vào, pha
tro, rồi lấy một củ hành khô để
trồng, ngày nào cũng chăm tưới
nước, chăm sóc hết mực. Vì sân
nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu ít, thấy
người lớn nói, muốn cây mau lớn
cần nhiều ánh mặt trời, nên luôn
tìm cách xê cái bát trồng hành di
chuyển đến những nơi có ánh sáng
nhiều nhất, cho cây mau lớn. Vài
ngày lại bới lên xem củ hành đã bén
rễ chưa, ngày nào cũng đem so sánh
cây hành của mình với cây của anh
em khác xem cao thấp, nếu cây thấp
hơn, thì cầm cây kéo lên cao bằng

của người khác cho khỏi bị thua
kém. Nhưng chính vì sốt nổi quá, vì
lay động nhiều nên cây bị long rễ,
chẳng những không lớn nhanh, mà
hành còn bị chết nữa. Sau khôn
hơn, thi thì thi, mong thì mong,
song cũng phải biết kiên nhẫn, biết
đợi chờ thì mới thành công được,
đâu cứ vội vàng, đốc thúc, muốn
mau chóng mà được!
Hãy sống tốt giờ phút hiện tại để
tiến đến tương lai. Học cách đợi
chờ, tập tính kiên nhẫn sẽ giúp ta
giữ được tính bình tĩnh khi phải đợi
chờ một điều gì đó.
Xưa Trần Bình, tể tướng của Hán
Cao Tổ khi còn hàn vi, làm nghề
hàng thịt, người ta khen ông thái
thịt, chia cỗ rất đều, chính xác, ông
cười, nói đó là nghề của ông. Sau
này có làm quan, phân công chia
việc cũng công bằng, chính xác như
thế. Tuy ông có tài kinh bang tế thế,
nhưng trong hoàn cảnh bán thịt thì
cứ làm cho tốt việc bán thịt đi, bất
cứ trong tình huống nào cũng làm
tròn công việc của mình.
Kiên nhẫn là một chuyện, còn phải
nhẫn nhịn, thậm chí còn phải nhẫn
nhục nữa. Như Hàn Tín, một mãnh
tướng của Hán Cao Tổ, sau này làm
đến Triệu Vương, thuở hàn vi xin
ăn ở chợ, gặp anh hàng thịt khinh
mạn, và bị hắn thóa mạ là thân nam
tử, sức dài, vai rộng, mang kiếm sắc
mà không nuôi nổi mình, phải xin
ăn. Rồi hắn còn thách thức, nếu giỏi
hãy rút gươm giết hắn đi, nếu
không dám hãy chui qua trôn hắn.
Hàn Tín đã nuốt nhục luồn qua trôn
của anh hàng thịt mà đi, để khỏi
hỏng chí lớn.
Nhưng đợi điều gì? Chờ bao lâu là
đủ lại là vấn đề! Hoa nào không
tàn, tiệc nào không tan, tình nào
không phôi phai? Ở ngoài đời vài
ba năm là lâu rồi. Trong bài hát Cô
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lái đò, khi đợi mãi người yêu, có
câu: “…Xuân này đến như đã ba
xuân, đóm lửa tình yêu tắt nguội
dần. Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng
sông, cô lái đò kia đi lấy chồng!”
Truyền thuyết Việt Nam về đá
Vọng phu kể người phụ nữ ôm con
đứng ngóng chồng, nhưng người
chinh phu chẳng bao giờ trở về,
người phụ nữ cứ đợi, đợi mãi sau
hóa thành đá đứng sững giữa đất
trời, thi gan cùng gió mưa, năm
tháng. Tuy không gặp được chồng,
nhưng cũng tỏ cho thiên hạ thấy
lòng chung thủy sắt son của người
phụ nữ Việt Nam.
Còn phần chúng ta, phải đợi Chúa
bao lâu là đủ, năm năm, mười năm
ư ? Chưa! Mười lăm năm, hai mươi
năm ư ? Chưa! Chúa nói “ Phúc cho
ai bền đỗ đến cùng!” Thời gian chờ
đợi có thể ngắn dài khác nhau. Đối
với mỗi người, cụ thể là bao lâu, chỉ
có Chúa mới biết. Trong anh em
chúng tôi có những người theo đuổi
ơn gọi, đợi chờ lâu năm, thậm chí
có người đã kiên trì hơn 20 năm, tới
năm thứ 27 thì bỏ cuộc. Nhóm 6
người chúng tôi, những cựu chủng
sinh cuối cùng của Tiểu chủng viện
thánh Gioan xưa, thì đợi chờ 32
năm ở ngoài đời, nhưng 3 người
trong bọn tôi, trong 32 năm đó còn
trải qua những năm dài bị giam cầm
trong trại cải tạo, như cha Nghị 9
năm rưỡi, cha Đài 13 năm, cha
Hiển 19 năm, với một lý do nghe ra
thật kỳ cục, không chịu lấy vợ, cứ
muốn tu trì làm linh mục. Khi Liên
xô sụp đổ, đất nước ta đến thời kỳ
mở cửa, chính sách tôn giáo đổi
mới. Giữa năm 1992, sáu cựu
chủng sinh chúng tôi mới được về
thụ huấn 2 năm ở Đại chủng viện
thánh Giuse Hà nội. Năm 1994
được thụ phong linh mục do Đức
Hồng Y Phạm Đình Tụng, nguyên
Giám đốc Tiểu Chủng Viện Thánh
Gioan xưa. Trong bầu khí linh

thiêng ngày lễ đó, cả vị chủ tế, lẫn
những người thụ phong đều nước
mắt tràn mi, xúc động khôn xiết, vì
cả thầy trò, cha con đều đã được
Chúa thương nhậm lời sau gần 40
năm khấn nguyện, đợi chờ.
Có nhiều cách đợi chờ: chờ cách
thụ động, tiêu cực, chờ một cái gì
nó đến mà cứ ngồi rỗi, không làm
gì, không góp phần nào cho việc nó
đến, hoặc đợi chờ cách năng động,
tích cực, tận dụng những cơ hội
hiện tại, để phát triển và thu lượm
những hiểu biết, kinh nghiệm,
chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện
trong tương lai những điều ước
mong.
Trên đời này có nhiều thứ đáng để
ta phải chờ đợi. Đối với chúng tôi,
đó là thiên chức linh mục. Mong có
ngày bước đến bàn thánh để tế lễ
Thiên Chúa, đi rao giảng Tin Mừng
cho muôn dân. Đó là lý tưởng và ý
nghĩa của đời chúng tôi, cho dù
phải bỏ ra bao công sức, thời gian,
bao cố gắng hy sinh cũng không
quản.
Từ năm 1956 khi vào Tiểu chủng
viện Gioan đến năm 1992 khi trở lại
Đại chủng viện Giuse và thụ phong
linh mục năm 1994, suốt 38 năm
ngày nào cũng như ngày nào, khi
đọc kinh sáng và đọc kinh tắt lửa,
tôi hằng nguyện xin Chúa và Đức
Mẹ bảo vệ, phù trì tôi được giữ ơn
gọi linh mục, cho tôi làm linh mục,
tôi chưa hề xin được làm chức vụ
nào khác. Cuối cùng, Chúa đã nhậm
lời tôi khẩn nguyện khi Ngài nâng
tôi lên chức linh mục. Hơn nữa,
Chúa còn cho tôi đi tu học ở Rôma.
Nay phải đảm nhiệm những chức
vụ khác nhau trong giáo phận, bây
giờ tôi chỉ xin Chúa giúp làm tròn
trách nhiệm Chúa và Giáo hội trao
phó.

Có người hỏi tôi sao có thể gìn giữ
và trung thành với ơn gọi linh mục
lâu thế?
- Trước tiên phải trả lời: Tất cả đều
là hồng ân Thiên Chúa, Chúa cao cả
toàn năng, ta thấp hèn bé mọn, nếu
không có Chúa, ta chẳng thể làm gì
được. Thiên Chúa là vua lịch sử,
mọi biến cố dòng đời đều trong tay
quyền phép của Người, loài người
không thể chống cưỡng, thay đổi
được chương trình của Chúa, tất cả
đều do sự quan phòng tốt lành của
Thiên Chúa. Chúa thương yêu ta từ
thuở đời đời, mọi sự đều bởi ơn
Chúa mà ra, như thánh Phaolô dạy:
“Thiên Chúa làm cho mọi sự để
sinh lợi ích cho những ai yêu mến
Người, tức là cho những kẻ được
Người kêu gọi theo như ý Người
định” (Rm 8,28). “Những ai Thiên
Chúa tiền định, thì Người cũng kêu
gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì
Người cũng làm nên công chính;
những ai Người đã làm nên công
chính, thì Người cũng cho hưởng
phúc vinh quang” (Rm 8,30). Thiên
Chúa toàn năng, đối với Ngài,
không gì là không có thể. Phần ta,
ta cũng phải góp phần, nhưng phần
đó rất nhỏ nhoi, việc đó chỉ là ta xin
vâng, mở rộng tâm hồn ra thi hành
theo thánh ý Chúa, còn bao nhiêu
Chúa bù. Người sẽ ban cho ta ân
phúc, khả năng để ta hoàn thành
nhiệm vụ Chúa trao phó cho ta.
Ở đời có nhiều cái lo, cái đầu tiên là
lo kiếm sống, mà Chúa đã nói đừng
lo ăn gì, mặc gì, vì chim trời, hoa
đồng nội còn được Chúa nuôi
dưỡng huống chi ta. Vả lại trong
những thời kỳ khó khăn, tôi sống
quen rồi nên nhu cầu sống không
nhiều, ăn gì cũng ngon, mặc gì
cũng được, ngủ đâu cũng xong.
Nên tôi vẫn hát câu: Chúa chăn
nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.
Trang 29
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Những lúc phải đối mặt tra khảo,
tuy phải dự phòng trước phải đối
phó thế nào đây, lo thì lo, nhưng
phải cầu nguyện và phó thác cho
tay quyền năng của Chúa, vì Chúa
đã phán: “Anh em đừng lo phải nói
làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ
đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết
phải nói gì” (Mt 10,19).
Khi gặp thử thách sóng gió bão tố
cuộc đời, và giữa những trận bom
đạn ngày đêm suốt 6 năm trong
cuộc chiến tranh leo thang của Mỹ
tại miền Bắc, tuy nhà của tôi bị hư
hại nhiều nhưng bản thân không hề
hấn gì, tôi vẫn an bình phó thác và
tin tưởng vào Chúa vì Ngài đã
phán: “Can đảm lên! Thầy đây!
Đừng sợ”.
Những lúc gặp thử thách thấy thời
gian đợi chờ quá dài lâu, thì tôi lại
nhớ đến tích thánh Alêxu thuở xưa
trong vè của Cụ Sáu. Alêxu vốn
thuộc dòng dõi quý phái, nhưng đã
tự nguyện bỏ nhà ra đi tu trì mười
sáu năm, rồi trở về nhà sống ẩn dật
khó nghèo mười sáu năm dưới gầm
cầu thang để nên thánh, cuộc sống
mình hiện nay đã thấm vào đâu so
với ông. Cả đến Đức Giêsu Kitô,
Con Thiên Chúa, khi nhập thể
xuống cứu độ trần gian, còn sống
âm thầm tại Nazareth ba mươi năm
trước khi công khai rao giảng Tin
mừng.
Những lúc cảm thấy bị hiểu lầm, vu
oan lại nghĩ đến Chúa Giêsu, Người
là Đấng cực thánh mà còn bị kết án
tội đồ, bị khạc nhổ vào mặt, bị giật
tóc và râu, bị đánh đòn, chịu đóng
đanh, chết khổ nhục trên thập giá,
Chúa còn chịu thế, huống chi mình
là kẻ phàm hèn tội lỗi, những đau
khổ của mình đã là gì, thật nhỏ nhoi
so với Chúa.
Tôi đã dám chấp nhận cái gì tồi tệ
nhất, dám mất hết, song cái tệ nhất
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thường là không xảy đến, nên trong
thực tế cho dù cái gì có xảy ra mình
cũng chịu được.
- Thứ hai: Ý thức được rằng Giáo
hội cần đến ta. Giáo hội là đền thờ
Chúa Thánh Thần, được xây bằng
những viên đá sống động là mỗi
người chúng ta, chúng ta là những
cánh tay nối dài của Giáo hội.
Trong thời kỳ khó khăn, Giáo hội
cần những người tín hữu kiên trung
làm chứng nhân cho đức tin, càng
khó, càng hiếm, thì càng cần hơn.
Tự xét bản thân, thấy mình được
Giáo hội nuôi dưỡng, dạy dỗ, mình
phải biết ơn và báo đáp nghĩa tình
đó, không nên phụ tấm lòng tin
tưởng và mong đợi của Giáo hội đặt
ở nơi mình.
- Thứ ba: Nơi nào có đàn áp, nơi ấy
có đấu tranh.
Là người, ta phải biết tự trọng, lý
tưởng của ta là chính đáng, tốt đẹp,
cần thiết mà người ta xâm phạm
đến quyền con người của ta, tự do
của ta, o ép, cấm đoán, bắt chúng ta
từ bỏ ý nghĩa của đời mình, dùng
quyền lực nhằm bẻ gẫy ý chí của ta,
thì nhất định không chịu. Dù họ có
thể hành hạ thể xác, nhưng tâm hồn
ta vẫn kiên vững, họ càng áp chế, ta
càng phải đứng vững hơn, kiên trì
hơn, để họ thấy là không thể dùng
cường quyền mà áp đảo công lý. Vì
Chúa đã phán: “ Anh em đừng sợ
những kẻ giết thân xác mà không
giết được linh hồn. Đúng hơn, anh
em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả
hồn lẫn xác” (Mt 10,28). Gắng làm
sao sống xứng là chứng nhân cho
đức tin, xứng là môn đệ của Đức Ki
tô.

dựng Giáo hội giữa trần gian.
Nhận ra lý tưởng linh mục của
mình là cao đẹp, gắng học tập, tu
luyện để tiến tới mục đích đó bằng
mọi cách, trong mọi hoàn cảnh,
càng khó khăn gian khổ, càng phải
cố vượt qua, lợi dụng những thử
thách hy sinh trong giờ phút hiện tại
để rèn luyện mình cho trưởng thành
hơn.
Tuy thế vẫn phải nắm chắc lấy hiện
tại, sống trong giờ phút hiện tại,
làm tốt những gì ta có thể, tìm
những cái hay, cái tốt mà tiếp thu,
nhớ những gì không hay để xa lánh,
luôn hy vọng hướng về tương lai,
như thế mỗi ngày ta vẫn tiệm tiến
đến gần mục đích của mình hơn.
Bớt ham muốn tiền tài, danh vọng,
quyền thế, ít tham vọng thì đỡ thất
vọng. Ít nghĩ đến mình, nghĩ nhiều
đến tha nhân.
Phó thác mọi sự trong bàn tay
quyền phép của Chúa quan phòng,
tin tưởng vào lòng từ bi xót thương
của Chúa, vì Người luôn muốn và
làm điều tốt cho con cái của Người
và có thể rút điều tốt ra từ cái xấu.
Hãy trông cậy vào Chúa, Người sẽ
ban cho chúng ta bội hậu hơn cả
những điều ta ước mong. Vì như
Chúa dạy:
“Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ
ăn gì, uống gì, mặc gì. Tất cả những
thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha
anh em trên trời thừa biết anh em
cần tất cả những thứ đó Trước hết
hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và
đức công chính của Người, còn tất
cả những thứ kia Người sẽ cho
thêm”.

Tóm lại:
Dâng hiến đời mình để làm vinh
danh Thiên Chúa, rao giảng Tin
Mừng để mở mang Nước Chúa, xây

( Còn tiếp)
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TÓM LƯỢC
TIN TỨC GIÁO HỘI TRONG THÁNG
I. TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
1. NHÓM LEFÈBRE VÀ VIỆC RÚT LẠI VẠ TUYỆT THÔNG
Ngày 21 tháng 1 năm 2009 vừa qua, Bộ Giám Mục của Tòa Thánh đã chính thức ban
hành sắc lệnh rút lại vạ tuyệt thông năm 1988 chống lại các giám mục của nhóm Marcel Lefèbre. Phát ngôn viên Tòa Thánh, Cha Federico Lombardi, coi việc này như
một tin vui nhất của Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hợp Nhất Kitô Giáo.
Cha Lombardi cho rằng việc rút lại vạ tuyệt thông này là “một tin vĩ đại hy vọng trở
thành nguồn vui cho toàn thể Giáo Hội. Việc rút lại vạ tuyệt thông khỏi bốn vị giám
mục của Huynh Đoàn Linh Mục Thánh Piô X thực sự là một bước nền tảng trong
việc thực hiện sự hoà giả dứt khoát với phong trào từng được bắt đầu và lãnh đạo bởi
Đức Cha Lefèbre”.
Sắc lệnh của Bộ Giám Mục cho rằng chính các giám mục của Huynh Đoàn Linh
Mục Thánh Piô X đã thỉnh cầu việc rút lại vạ tuyệt thông, và hy vọng rằng việc rút lại
vạ tuyệt thông này sẽ dẫn đến việc hiệp thông toàn diện với Giáo Hội.
Đáp ứng sắc lệnh trên đây của Bộ Giám Mục, Đức Cha Bernard Fellay, hiện đứng
đầu Nhóm Lefèbre, đã công bố một bản tuyên bố như sau:

TGM Marcel Lefèbvre

Vạ tuyệt thông các giám mục được Đức Tổng Giám Mục Marcel Lefèbre tấn phong ngày 30 tháng 6 năm 1988, từng
được Thánh Bộ Giám Mục công bố qua sắc lệnh ngày 1 tháng 7 năm 1988, mà chúng tôi luôn thách thức, đã được rút lại
bằng một sắc lệnh khác do Đức Bênêđíctô XVI ra lệnh và được cùng một Thánh Bộ ấy ban hành ngày 21 tháng 1 năm
2009.
Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân con thảo đối với Đức Thánh Cha vì nghĩa cử này, một nghĩa cử sẽ mang lợi lại không
những cho Huynh Đoàn Linh Mục Thánh Piô X mà còn cho toàn thể Giáo Hội nữa. Hội của chúng tôi mong muốn luôn
có khả năng hơn nữa trong việc trợ giúp Đức Giáo Hoàng giải quyết cuộc khủng hoảng vô tiền khoáng hậu hiện đang lay
động thế giới Công Giáo này, cuộc khủng hoảng mà Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gọi là tình trạng “âm thầm bỏ
đạo”
Ngoài lòng biết ơn của chúng tôi đối với Đức Thánh Cha cũng như mọi nhân vật từng giúp ngài thực hiện hành động đầy
can đảm này, chúng tôi cũng vui mừng vì sắc lệnh ngày 21 tháng 1 coi “những cuộc nói chuyện” với Tòa Thánh là cần
thiết, những cuộc nói chuyện sẽ giúp Huynh Đoàn Linh Mục Thánh Piô X giải thích được các lý do học thuyết nền tảng
mà mình tin vốn nằm ở gốc rễ các khó khăn hiện nay của Giáo Hội.
Trong bầu không khí mới mẻ này, chúng tôi vững vàng hy vọng sẽ sớm đạt được sự nhìn nhận các quyền của Truyền
Thống Công Giáo.
Menzingen, ngày 24 tháng 1 năm 2009
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2. LINH MỤC NEW YORK ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM GIÁM MỤC ĐỊA PHẬN CHARLESTON
Hoa Thịnh Đốn ngày 26, tháng 1, 2009 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI bổ nhiệm Đức Ông Robert Guglielmone, Chánh Xứ Nhà Thờ Chánh Tòa Thánh Anê tại Giáo Phận Rockville Centre, New York, làm Giám Mục Charleston, South Carolina.
Giám Mục tân cử Guglielmone, 64 tuổi, kế vị Giám Mục Robert Baker, cai quản Giáo Phận Charleston Diocese trước
khi được nổ nhiệm làm Giám Mục Birmingham hồi tháng 8 năm 2007.
Giám Mục tân cử Robert Guglielmone sanh năm 1945. Ngài tốt nghiệp Đại Học Thánh Gioan tại Jamaica, New York,
với bằng cử nhân về giáo dục. Sau đ1 ngài đâu bằng cao học về thần học tại chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
ở Huntington, New York.
Ngài được phong chức linh mục tại Giáo phận Rockville Centre năm 1978. Ngài được phong chức Đức Ông năm 1996.
Giáo phận Charleston Diocese bao gồm 31.055 dặm vuông. Dân số sống trong vùng của giáo phận được ước tính
khoảng 4.301.700 người. Trong đó có khoảng 183.356 người Công giáo hay khoảng 4%.
3. ĐỨC THÁNH CHA CHÚC TẾT CÁC NƯỚC Á ĐÔNG
VietCatholic News (25 Jan 2009 23:42)
Hôm qua là ngày 25 tháng giêng, lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại. Năm nay tuy trùng vào Chúa Nhật, nhưng vẫn được cử
hành đặc biệt bởi vì chúng ta đang mừng kỷ niệm hai ngàn năm sinh nhật của thánh Phaolô. Cũng như những năm
trước, đức thánh cha đã ra đền thờ thánh Phaolô ngoại thành để chủ toạ phụng vụ Kinh chiều, bế mạc tuần lễ cầu nguyện
cho các Kitô hữu được hợp nhất. Những chủ đề chính của bài giảng được tóm lại trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh
Truyền tin. Ngoài ra, hôm qua cũng trùng với vài cơ hội đáng nhớ khác, chẳng hạn như ngày quốc tế dành cho các bệnh
nhân phong cùi, và tại Italia là ngày kết thúc tháng học tập dành cho các thiếu nhi thuộc phong trào Công giáo tiến hành.
Nhất là hôm qua là ngày áp Tết, và đức Bênêđictô XVI đã gửi lời chúc mừng đến nhân dân các nước Á Đông như sau:
Nhân dân tại nhiều quốc gia Á đông chuẩn bị mừng năm mới âm lịch. Tôi cầu chúc họ được sống những lễ này trong
niềm hoan hỉ. Sự hoan hỉ bộc lộ tình trạng của con người sống hoà hợp với bản thân, và điều này chỉ có thể có được khi
con người sống hoà hợp với Thiên Chúa và với vạn vật. Nguyện cầu cho niềm hoan hỉ luôn được sống động trong tâm
hồn của hết mọi người trong các quốc gia mà tôi rất quý mến, và lan toả ra khắp thế giới.
4. TỔNG GIÁO PHẬN SEATTLE PHONG CHỨC LINH MỤC CHO 1 NGƯỜI ĐÃ CÓ GIA ĐÌNH
VietCatholic News (23 Jan 2009 02:33)
Tổng Giáo Phận Seattle vừa phong chức linh mục cho thầy Tom McMichael hôm Chúa Nhật 11 tháng 1 vừa qua. Thầy
McMichael, 48 tuổi, có vợ và 2 con trai 19 và 21 tuổi, là linh mục đã có gia đình đầu tiên ở tổng giáo phận Seattle. Ngài
là mục sư Tin Lành giáo phái Lutheran đã gia nhập đạo Công Giáo vào tháng 11 năm 2005. Ngài đã theo học tại chủng
viện Công Giáo và thực tập mục vụ với chúc Phó tế tại giáo xứ trước khi được thụ phong linh mục.
Theo giáo luật Công Giáo hiện hành, Linh mục buộc phải sống đời độc thân. Theo Cha McMichael, thì vào những thập
niên 1950, Giáo Hội La Mã đã cho phép các mục sư phái Lutheran sau khi nhập sang đạo Công Giáo có thể chịu chức
Linh Mục. Tại Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từng chấp thuận cho những mục sư có gia đình gia nhập
đạo Công Giáo vào năm 1980 được chịu chức Linh Mục. Theo phát ngôn viên Greg Magnoni của Tổng Giáo Phận Seattle, những trường hợp như cha Tom McMichael rất hiếm và được xem xét phê chuẩn rất kỹ bởi Tổng Giám Mục và
Đức Thánh Cha. Ông cũng nói thêm rằng những người lập gia đình tự nguyện gắn bó cuộc đời với 1 người mà thôi. Tất
cả những người lập gia đình đều thấu hiểu đó cũng là 1 ơn gọi tuyệt đối, do đó cũng không nên thắc mắc tại sao Giáo hội
không chấp nhận ngoại lệ. Trường hợp của cha McMichael, các con của Ngài đều đã trưởng thành cũng là 1 yếu tố đáng
để xem xét. Hiện tại, tại Hoa Kỳ có khoảng 100 linh mục Công Giáo giống như cha McMichael.
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Về phần cha McMichael, Ngài xuất thân từ cộng đoàn Lutheran gốc Thụy Điển. Cộng đồng này có nhiều điểm rất giống
với Giáo hội Công Giáo như các nghi thức, thánh thể, phẩm phục, và sự nể trọng các linh mục. Ước mong của Ngài là
hoà nhập giáo hội Lutheran với Giáo Hội Công Giáo. Một trong những lý do Ngài từ bỏ Lutheran để gia nhập Công
Giáo là đạo Lutheran càng ngày càng đi ngược lại với những giáo lý truyền thống.
Cha Michael và người vợ 23 năm của Ngài, bà Karin, cùng gia nhập đạo Công Giáo, và đã phải qua rất nhiều thủ tục để
Cha Michael có thể được thụ phong linh mục.
Điều rất thú vị là cộng đoàn Lutheran cũ cũng như cộng đoàn Công Giáo nơi Ngài từng thực tập mục vụ đã tham dự
thánh lễ truyền chức của Ngài rất đông đủ.
5. NHỮNG NGƯỜI TÌM KIẾM SỰ HIỆP NHẤT CHÀO MỪNG VỊ THƯỢNG PHỤ MỚI NGƯỜI NGA
VietCatholic News (28 Jan 2009 22:32) - Rôma ngày 28, tháng 1, 2009 (Zenit.org).Tổng Giám Mục Công Giáo tại Moscow hoan nghênh việc bầu cử một vị thượng
phụ mới của Giáo Hội Chính Thống Đông Phương Nga như một nhiềm hy vọng
cho có sự đối thoại liên tôn tiếp diễn.
Hôm nay Tổng Giám Mục Paolo Pezzi tuyên bố điều này với Đài Phát Thanh Vatican, khi bàn về việc bầu cử ngày Thứ Ba vừa qua của Thượng Phụ Chính Tòa Kirill
thành Smolensk và Kaliningrad. Vị Thượng Phụ Chính Tòa 62 tuổi, cho đến nay là
Giám Quản về nội vụ của Lãnh Phận Moscow, và đã năm giữ chức vụ thượng phụ
kể từ ngày 5 tháng 12, 2008 sau cái chết của thượng phụ Alexy II.
Tổng Giám Mục Pezzi coi việc bầu cử là một “tin rất đáng vui mừng” và nói điều
này có nghiã là “sẽ có sự tiếp tục và công nhận về công trình cuả cựu thượng phụ
Alexy II."
Tổng Giám Mục tiên đoán là thượng phụ Kirill sẽ “gia tăng các nỗ lực đối thoại và hiệp thông giữa các Kitô hữu."
Trong khi đó, Cơ Quan Trợ Giúp Các Giáo Hội Thiếu Thốn (Aid to the Church in Need), vẫn từng tài trợ cho Lãnh
Phận Moscow cũng đón mừng bản tin này. Cơ quan này đã yểm trợ cho Giáo Hội Chính Thống Nga ngay từ khi Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô II yêu cầu năm 1992.
Giám đốc của cơ quan bác ái này là ông Joaquín Alliende, giải thích rằng đã có một lịch sử lâu dài về “những tiếp xúc tốt
đẹp” với vị thượng phụ mới này. Ông cũng bầy tỏ lòng mong đợi của ông là sẽ có sự tiếp tục đối thoại với Giáo Hội
Công Giáo “để cùng đối phó với các thách đố chung của tất cả các kitô hữu."
Theo nguồn tin của RIA Novosti, Đức Thánh Cha Benedict XVI ngày thứ tư 28/1/09 cũng cho hay là ngài “hân hoan
tiếp nhận” nguồn tin là Thượng Phụ Chính Toà Kirill đã được bầu lên làm vị lãnh đạo mới của Giáo Hội Chínhh Thống
Nga.
Vladimir Gundyayev, vị thượng phụ Kirill sanh tại Leningrad năm 1946, con trai của một mục sư Chính Thống. Ngài
được tấn phong Hieromonk (Đan Sĩ Linh Mục) năm 1969 và được bầu làm Archimandrite (Đan Viện Trưởng) năm
1971.
Từ năm 1971 đến năm 1974, ngài làm đại diện cho Giáo Hội Chính Thống Nga tại Uỷ Ban Đại Kết các Giáo Hội. Năm
1976, ngài được tấn phong giám mục và trở thành Thượng Phụ Chính Smolensk năm 1991.
6. CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ PHẢN ĐỐI THUẾ VỤ ĐỂ TÀI TRỢ CHO VIỆC PHÁ THAI
Hoa Thịnh Đốn ngày 6, tháng 2, 2009 (Zenit.org).- Hoa Kỳ có một vài chính sách “tương đối và hợp lý” được cả nhóm
ủng hộ sự sống lẫn bênh vực quyền phá thai yểm trợ, và một giới chức của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đang yêu cầu
Quốc Hội bảo vệ.
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Lời kêu gọi này được gửi đi trong một lá thư do Đức Hồng Y Justin Rigali, chủ tịch Uỷ Ban các
Hoạt Động Bảo Vệ Đời Sống của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, viết ngày 5 tháng 2, 2009.
Ngài ghi nhận rằng một trong các tiết mục đầu tiên được Quốc Hội đem ra thảo luận trong khóa
họp này là duyệt xét các đạo luật để tiếp tục tài trợ cho các chương trình của chính phủ Liên Bang,
và trong thể thức này, Đức Hồng Y lưu ý không nên huỷ bỏ các điều luật chống phá thai.
Ghi nhận việc thiếu yểm trợ rộng rãi cho Đạo Luật Tự Do Lựa Chọn (Freedom of Choice Act),
ngài lưu ý: "Trong khi một đề nghị quá khích như FOCA có thể hủy bỏ ngay lập tức hàng trăm
các đạo luật phò đời sống, chúng tôi cũng quan tâm đến sự kiện các đạo luật này có thể bị loại bỏ
từ từ trong thể thức phân phối ngân khoản của Quốc Hội."
Đức Hồng Y tiếp: "Các nhà lập pháp không đồng ý về tình trạng pháp lý của việc phá thai từ lâu
đã thỏa thuận rằng người dân Hoa Kỳ sẽ không bị chính phủ ép buộc yểm trợ hay tham gia vào
việc phá thai nghịch với ý muốn của họ. Các nỗ lực áp chế lương tâm kiểu này vi phạm bất cứ
định nghiã nào về ‘phò đời sống,’ và có hại cho truyền thống lâu đời của quốc gia này là tôn trọng
lương tâm cá nhân và quyền tự do tôn giáo."

Đức Hồng Y Justin Rigali

Đức Hồng Y Rigali cũng liệt kê một danh sách rất nhiều tu chính để bảo vệ, và các đạo luật, từ ngăn không cho tiền thuế vụ Hoa
Kỳ được dùng để tài trợ cho các vụ phá thai cho đến việc bảo vệ quyền hành xử lương tâm của các giới chức lo về y tế.
Đức Hồng Y khẳng định, "Các đạo luật này và các đạo luật tương tự đã được lưu hành từ nhiều năm qua, dù bất kể đảng
nào đang kiểm xoát Quốc Hội hay Tòa Bạch Ốc, vì chúng là những chính sách tương đối và hợp lý đã được rất nhiều
người yểm trợ, kể cả những kẻ bất đồng ý kiến về tình trạng pháp lý của việc phá thai. Trong một xã hội thường có vẻ bị
chia rẽ giữa các giá trị của việc ‘cho phép lựa chọn’ và ‘phò đời sống’, người ta rất dễ thoả thuận rằng chúng ta phải tôn
trọng lương tâm của các phụ nữ có thai và lương tâm của các giới chức y tế muốn lựa chọn đời sống.
7. GIÁM MỤC CHỐI TỪ HOLOCAUST BỊ CÁCH CHỨC
BUENOS AIRES, ngày 9 tháng 2, 2009 (Zenit.org).- Giám mục thuộc Huynh đoàn thánh Piô X, người
chối từ sự kiện 6 triệu người Do Thái đã bị giết chết bằng hơi ngạt tại các trại giam Đức Quốc
Xã đã bị cách chức viện trưởng chủng viện của dòng tại Argentina.

Vị Giám mục 68 tuổi người Anh Richard Williamson không còn là viện trưởng của chủng
viện tại La Reja, theo nhật báo Argentina La Nacion. Báo này cho hay đã nhận được tin qua
một điện thư ngày Chúa Nhật của vị Giám Đốc Huynh đoàn thánh Piô X tại Nam Mỹ, linh
mục Christian Bouchacourt.
Linh mục Bouchacourt nói vị giám mục này đã bị cách chức mới đây. Và vị giám đốc Nam
Mỹ phụ họa lời tuyên bố của bề trên cả của Huynh Đoàn là Giám Mục Bernard Fellay, ngài
nói quan điểm của giám mục ấy “không phản ảnh bất cứ quan điểm nào của hội dòng chúng
tôi.” Giám mục Fellay cũng nói rằng “một Giám mục Công Giáo không thể tuyên bố với chức năng của Giáo Hội nếu
không phải là về một vấn đề về đức tin hay luân lý"
Dù cho trong quá khứ hay hiện tại, giám mục Williamson và ba giám mục kia thuộc Huynh đoàn Thánh Piô X đã bị rút
phép thông công, cũng chưa bao giờ thi hành mục vụ trong Giáo Hội Công Giáo.
Như vị Quốc Vụ Khanh của Toà Thánh đã minh định trong một bản văn ngày Thứ Tư vừa qua: "Việc giải vạ tuyệt
thông đã tha cho bốn vị giám mục án phạt trọng thể nhất của giáo hội, nhưng không thay đổi chút nào tình trạng pháp lý
của Huynh Đoàn Thánh Piô X, mà hiện nay không được Giáo Hội Công Giáo công nhận theo giáo luật.
"Ngoài ra bốn vị giám mục này, mặc dầu được tha vạ tuyệt thông vẫn không có chức năng theo giáo luật trong Giáo Hội,
và cũng không được thi hành một mục vụ nào trong đó."
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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 03/2009
ÑAÏI HOÄI ULTREYA :
Chuû nhaät 22/03 töø 12:30PM - 3:30PM, taïi hoäi tröôøng beänh vieän O’Connor, 2101 Forest
Ave., San Jose
CHỦ ĐỀ : VAI TROØ NGÖÔØI BAÛO TRÔÏ
TRÖÔØNG HUAÁN LUYEÄN :
Chuû nhaät 29/03 töø 06:45PM - 9:30PM, taïi hoäi tröôøng nhaø thôø St. Patrick.
CHỦ ĐỀ : BAÛO VEÄ SÖÏ SOÁNG
Xin quyù anh chò suy nghó, caàu nguyeän vaø caûm nghieäm theo chuû ñeà treân.
Moïi baøi vôû xin gôûi veà Ban Truyeàn Thoâng vaøo tuaàn leã cuoái moãi thaùng theo ñòa chæ:
Dao.Joseph@gmail.com
Xin caùm ôn quyù anh chò.

