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I. TIN MÖØNG : (Ga 3, 14-21) 

NHÌN LÊN ÁNH SÁNG 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê 
đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ 
phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không 
bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế 
gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con 
Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên 
Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, 
nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người 
Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt 
rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt 
là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn 
sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động 
xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những 
việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự 
thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là 
họ đã làm trong Thiên Chúa".  
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Trang 3 

THÁNG 03, 2009 

Hoâm nay, khi noùi Ngöôøi seõ bò treo 
leân nhö  con raén ñoàng cuûa Moâ-seâ, 
Chuùa Gieâsu  môøi goïi ta cuõng haõy 
bieát nhìn leân Thaùnh giaù ñeå ñöôïc 
soáng. Vieäc nhìn leân Chuùa Gieâsu  bò 
treo treân Thaùnh giaù môû ra cho ta 
nhöõng nhaän thöùc sau: 

1- Nhaän thöùc veà toäi loãi cuûa ta. Daân 
Do thaùi phaûn nghòch vôùi Chuùa, neân 
hoï ñaõ bò raén löûa caén cheát. Chính toäi 
loãi laøm ngöôøi ta phaûi ñau khoå. 
Chính toäi loãi ñaõ gaây ra tai hoaï cho 
toaøn daân. Chính toäi loãi ñaõ gaây ra 
cheát choùc. Nhìn leân con raén ñoàng 
laø nhaän bieát mình toäi loãi. Cuõng 
vaäy, vì toäi loãi cuûa ta maø Chuùa Gieâ-
su  ñaõ chòu treo treân Thaùnh giaù. 
Ngöôøi naøo coù toäi tình gì maø phaûi 
cheát ñau ñôùn, tuûi nhuïc nhö theá. 
Khoâng moät maûnh vaûi che thaân. 
Cheát luùc tuoåi thanh xuaân. Cheát nhö 
moät toäi nhaân. Cheát nhö moät ngöôøi 
noâ leä. Tröôùc khi cheát ñaõ bò sæ nhuïc, 
bò haønh haï ñeán tan naùt hình haøi, 
ñeán chaúng coøn hình töôïng con 
ngöôøi. Taát caû chæ vì toäi loãi cuûa ta. 
Toäi loãi ñaõ laøm ta phaûi cheát. Toäi loãi 
laøm linh hoàn ta bò bieán daïng, meùo 
moù, xaáu xa. Toäi loãi khieán ta tuûi 
nhuïc chaúng daùm ngaång maët nhìn 
leân. Chuùa Gieâsu  ñaõ gaùnh laáy taát 
caû toäi loãi cuûa ta. Ngöôøi chòu nhuïc 
nhaõ cho ta ñöôïc vinh quang. Ngöôøi 

II. SUY NIEÄM 
Trong sa maïc, daân It-ra-en keâu 
traùch Thieân Chuùa vaø oâng Moâ-seâ. 
Ñöùc Chuùa cho raén ñoäc ra caén 
hoï, khieán nhieàu ngöôøi phaûi cheát. 
Daân chuùng xin oâng khaån caàu Ñöùc 
Chuùa. Ñöùc Chuùa truyeàn cho oâng 
laøm moät con raén baèng ñoàng vaø 
treo leân ñeå ai bò raén caén maø nhìn 
leânù, seõ ñöôïc soáng (Ds 21, 4b-9). 

ñaõ gaùnh laáy taát caû toäi loãi cuûa ta. 
Ngöôøi chòu nhuïc nhaõ cho ta ñöôïc 
vinh quang. Ngöôøi chòu thöông tích 
ñeå chöõa laønh veát thöông cuûa ta. 
Ngöôøi chòu cheát nhö noâ leä ñeå ta 
ñöôïc töï do. Ngöôøi chòu cheát cho ta 
ñöôïc soáng. Ngöôøi chòu treo leân ñeå 
keùo ta khoûi vuõng buøn nhô toäi loãi. 
Nhìn ngaém Ngöôøi chính laø nhìn 
ngaém toäi loãi cuûa ta. Hieåu ñöôïc caùi 
cheát ñau ñôùn tuûi nhuïc cuûa Ngöôøi laø 
yù thöùc ñöôïc toäi loãi naëng neà cuûa ta. 

2- Nhaän thöùc veà tình yeâu thöông 
cuûa Chuùa. Nhaän thöùc veà toäi loãi ñöa 
ta ñeán nhaän thöùc veà tình yeâu thöông 
cuûa Chuùa. Ta toäi loãi ñaùng phaûi cheát. 
Nhöng Chuùa thöông yeâu khoâng boû 
rôi ta. Ngöôøi tìm heát caùch cöùu ta. 
Tình yeâu Chuùa daønh cho ta thaät bao 
la tha thieát. Tình yeâu  ñaõ khieán 
Chuùa ra nhö ñieân daïi. Coøn ai ñieân 
daïi hôn ngöôøi daùm hi sinh con moät 
mình ñeå cöùu ngöôøi khaùc. Theá maø 

ngöôøi daùm hi sinh con moät mình ñeå 
cöùu ngöôøi khaùc. Theá maø Chuùa Cha 
ñaõ “yeâu ta ñeán noãi ñaõ ban Con 
Moät” cuûa Ngöôøi cho ta. Coøn ai ñieân 
daïi hôn keû daùm lieàu maïng cheát vì 
ngöôøi yeâu. Theá maø Chuùa Gieâsu  ñaõ 
töï nguyeän cheát cho ta. Ngöôøi ñaõ daäy 
ta : “Khoâng coù tình yeâu naøo lôùn lao 
hôn tình yeâu cuûa ngöôøi daùm hi sinh 
maïng soáng cho baïn höõu” ( Ga 
15,13 ). Chính Ngöôøi ñaõ hi sinh 
maïng soáng ñeå laøm chöùng tình yeâu 
Ngöôøi daønh cho ta. Ta coù xöùng ñaùng 
gì ñaâu ? Ta chæ laø moät haït buïi. Ta 
ngaäp trong yeáu ñuoái toäi loãi. Theá maø 
Ngöôøi yeâu thöông ñeán ñieân daïi, ñeán 
cheát vì ta. Caøng nhìn leân Thaùnh giaù, 
ta caøng thaáy mình toäi loãi. Caøng thaáy 
mình toäi loãi, ta laïi caøng thaáy tình 
yeâu thöông cuûa Chuùa daønh cho ta 
thaät laø bao la, tha thieát, meânh moâng 
khoân taû. 

3- Nhaän thöùc veà ôn cöùu ñoä cuûa 



BẢN TIN ULTREYA 

Trang 4 

TGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT 

1- Baïn coù caûm thaáy mình ñöôïc Chuùa yeâu thöông khoâng. ? 
Haõy keå laïi moät kinh nghieäm trong ñoù baïn caûm nhaän ñöôïc tình 
yeâu thöông cuûa Chuùa. 

2- Baïn coù thaáy mình yeáu ñuoái, caàn ôn Chuùa cöùu ñoä khoâng ? 
3- Baïn ñaõ chieâm ngaém Thaùnh giaù laâu giôø chöa ? Baïn coù 

muoán chieâm ngaém Thaùnh giaù trong muøa Chay naøy khoâng ?  

III. TAÁM BAÙNH HOÙA NHIEÀU 

3- Nhaän thöùc veà ôn cöùu ñoä cuûa Chuùa. Trong sa maïc hoï chaúng 
tìm ra ngöôøi coù theå cöùu chöõa hoï. Chaúng coù thuoác naøo cöùu hoï 
khoûi cheát. Chæ mình Thieân chuùa coù theå cöùu hoï. Theá neân hoï phaûi 
nhìn leân con raén ñoàng ñeå ñöôïc Chuùa cöùu. Ta cuõng theá. Bieát thaân 
phaän mình toäi loãi yeáu heøn, ta caøng caûm nghieäm ñöôïc ôn cöùu ñoä 
cuûa Chuùa. Ta ngaäp chìm trong toäi loãi, chaúng theå naøo vöôn leân 
ñöôïc neáu khoâng coù ôn cöùu ñoä cuûa Chuùa. Ta yeáu ñuoái, chaúng theå 
naøo töï söùc mình ñöùng leân neáu khoâng coù ôn Chuùa naâng ñôõ. Ta bò 
giam caàm trong nguïc tuø söï cheát, chæ coù Chuùa môùi coù theå thaùo boû 
xieàng xích, ñöa ta tôùi mieàn söï soáng. Linh hoàn ta ngaäp nguïa nhô 
ueá, chæ coù Chuùa môùi coù theå röûa saïch toäi tình. Linh hoàn ta bò boùng 
toái toäi loãi phuû vaây, chæ coù aùnh saùng cuûa Chuùa môùi soi chieáu cho 
ta bieát ñöôøng ngay leõ phaûi. 

Nhìn leân Thaùnh giaù chính laø töø nôi toái taêm nhìn leân aùnh saùng. 
Aùnh saùng tình yeâu thöông töø thaùnh giaù chieáu toûa seõ giuùp ta an 
taâm trôû veà vôùi Chuùa laø Cha, ngöôøi cha nhaân hieàn luùc naøo cuõng 
chôø ñoùn ñöùa con hoang ñaøng trôû veà, luùc naøo cuõng saün saøng tha 
thöù toäi loãi cho ta. Aùnh saùng cöùu ñoä töø Thaùnh giaù chieáu toaû seõ 
giaûi thoaùt ta khoûi boùng toái toäi loãi ñöa ta trôû veà laøm con caùi Thieân 
chuùa söï saùng. Aùnh saùng tình yeâu vaø aùnh saùng cöùu ñoä seõ naâng ta 
leân, ñeå töø nay ta  vöôït thoaùt leân khoûi boùng toái toäi loãi, soáng thanh 
saïch coâng chính, luoân mô öôùc nhöõng ñieàu cao thöôïng, xöùng 
ñaùng laø con caùi söï saùng. Trong muøa Chay, ñaëc bieät trong nhöõng 
ngaøy Tuaàn Thaùnh, ta haõy naêng chieâm ngaém Thaùnh giaù, ñeå Chuùa 
naâng taâm hoàn ta leân vôùi Chuùa. 

Laïy Chuùa, xöa Chuùa ñaõ phaùn : “Khi naøo Ta ñöôïc ñöa leân khoûi 
ñaát, Ta seõ keùo moïi ngöôøi leân vôùi Ta” (Ga 12,32). Xin haõy loâi 
keùo hoàn con leân vôùi Chuùa. 

Nguồn thơ XUÂN chẩy tràn trề 
Con tim khối óc trao về cho nhau 

KỶ SỬU dâng ý nguyện cầu 
Thành tâm xin Chúa ban lâu Hòa bình 

Đừng cho xuất hiện chiến chinh 
Để cho thế giới An bình ấm no 

Rền vang pháo nổ reo hò 
Vui hưởng Hạnh Phúc thơm tho tuyệt vời 

Xinh tươi rạng rỡ nụ cười 
Như hoa muôn sắc đất trời bao la 

Niềm vui chan chứa mọi nhà 
Bao lời ước nguyện bay ra khắp vùng 

Mừng Xuân Chúa Mẹ thiên cung 
Cùng chung liên kết chúc mừng mến yêu 

Tình Chúa cao cả diễm kiều 
Tình yêu nhân loại rải đều khắp nơi 

Hoa tim đua nở tuyệt vời  
Toả hương nhân đức khắp trời nắng Xuân 

Nguyện Cầu Mừng Chúc xa gần 
Chúa ban hồn xác muôn phần phúc ơn 

“Kính Chúa yêu người” mến thương 
Sống tình bác ái đồng hương tận tình 

May Lành Tài Lộc Nhân Linh 

Vui hưởng Hạnh Phước trường sinh muôn đời . 

Chuùa Xuaân Ban Ôn Phuùc 

LM THẠCH LINH NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ 
XUÂN KỶ SỬU 2009 

Vì sơ xuất, KTT đã để xót bài thơ nầy trong Ban Tin 
Tháng Hai vưà qua. Xin thành thật cáo lỗi cùng tác 
giả. 
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Chuùng ta ñang ôû trong giai ñoaïn tìm kieám vaø tuyeån choïn Tham 
Döï Vieân cho hai khoaù Tónh Huaán Cursillo naêm 2009. Giai ñoaïn 
naày ñöôïc goïi laø giai ñoaïn Tieàn Cursillo. Vieäc Chuaån bò cho Tham 
Döï Vieân tröôùc khi döï khoaù laø moät vaán ñeà heát söùc quan troïng vaø 
raát caàn thieát vì söï chuyeån hoaù cuûa moät Tham Döï Vieân khoâng 
theå hoaøn taát ñöôïc moät laàn trong khoaù hoïc ba ngaøy maø söï 
chuyeån hoaù ñoù phaûi ñöôïc baét ñaàu ngay töø trong giai ñoaïn 
Tieàn Cursillo, nghóa laø ngöôøi Baûøo Trôï phaûi laøm theá naøo ñeå 
Tham Döï Vieân tröôùc khi döï khoaù, ñaõ coù ñöôïc ôn Chuùa ñaùnh 
ñoäng, trong loøng Hoï ñaõ coù nhöõng thoâi thuùc, nhöõng ao öôùc, Hoï 
nöùc loøng muoán sôùm tìm gaëp Chuùa trong khoaù hoïc. Thöïc hieän 
ñöôïc nhö vaäy, ngöôøi Baûo Trô ñaõ giuùp cho Tham Döï Vieân trôû 
thaønh moät Cursillista trong öôùc muoán. Do ñoù, coâng vieâc ñaàu tieân 
cuûa ngöôøi Baûo Trôï laø caàu nguyeän vaø thöa chuyeän vôùi Chuùa veà 
ngöôøi mình baûo trôï.  

Ngöôøi Baûo Trôï coù theå laø moät caù nhaân hay moät nhoùm vaø baát cöù 
tröôøng hôïp naøo, tröôùc khi baûo trôï Tham Döï Vieân tham döï khoaù 
Tónh Huaán, Ngöôøi Baûo Trôï caàn phaûi hieåu bieát veà Phong Traøo 
Cursillo ñeå hieåu roû vai troø baûo trôï cuûa ngöôøi Cursillista. 

Ngöôøi Baûo Trôï coù theå laø moät caù nhaân hay moät nhoùm vaø baát cöù 
tröôøng hôïp naøo, tröôùc khi baûo trôï Tham Döï Vieân tham döï khoaù 
Tónh Huaán, Ngöôøi Baûo Trôï caàn phaûi hieåu bieát veà Phong Traøo 
Cursillo ñeå hieåu roû vai troø baûo trôï cuûa ngöôøi Cursillista. 

I. NGÖÔØI BAÛO TRÔÏ TRÖÔÙC HEÁT PHAÛI COÙ MOÄT NHAÄN THÖÙC 
ROÛ RAØNG VEÀ MUÏC ÑÍCH CUÛA PHONG TRAØO CURSILLO 
Phong Traøo Cursillo laø phong traøo cuûa Giaùo Hoäi. Giaùo Hoäi mong 
nuoán ngöôøi Kitoâ höõu trôû thaønh nhöõng Toâng Ñoà cho Chuùa vaø öôùc 
voïng neân Thaùnh.  

Muïc ñích cuûa Phong Traøo Cursillo laø tìm caùch Thaùnh Hoaù caùc 
moâi tröôøng, ñaëc bieät laø qua töøng nhoùm nhoû. Xuyeân qua nhöõng 
nhoùm nhoû naày, phöông phaùp ñöôïc aùp duïng  baèng caùch ñem tình 
yeâu Chuùa Kitoâ ñeán nhöõng nhaân vaät coát yeáu, coù theå aûnh höôûng 
ñeán nhöõng ngöôøi chung quanh, hay noùi moät caùch khaùc Muïc 
ñích cuûa Phong traøo Cursillo laø tìm kieám caùc thaønh phaàn noàng 
coát trong caùc moâi tröôøng sinh hoaït haøng ngaøy, ñeå sau khi ñaõ 
thaám nhuaàn tinh thaàn Kitoâ trong khoaù Ba Ngaøy, hoï seõ trôû veà 
moâi tröôøng sinh hoaït cuû cuûa mình, duøng aûnh höôûng saün coù ñeã 
thay ñoãi moâi tröôøng ñoù, laøm cho moâi tröôøng ñoù ngaøy moät 
phaûn aûnh ñuùng tinh thaàn Kitoâ hôn. 

MICAE NGUYEÃN HÖÕU QUANG  
(Theo taøi lieäu vaø saùch 
baùo cuûa Phong traøo) 

Vai 
Trò  

Người 
Bảo 
Trợ 
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II. NGÖÔØI BAÛO TRÔÏ  HIEÃU BIEÁT ÑÖÔÏC SÖÏ LIEÂN HEÄ MAÄT THIEÁT CUÛA TIEÀN CURSILLO, 
KHOAÙ BA NGAØY VAØ HAÄU CURSILLO 
Taøi lieäu cuûa Phong Traøo Cursillo luoân luoân nhaéc nhôù raèng: “Tieàn Cursillo laø cho Khoaù Cursillo 
vaø Khoaù Cursillo laø cho Haäu Cursillo vaø ngöôïc laïi Haäu Cursillo laø cho Tieàn Cursillo”. 

Nhöõng ngöôøi chöa gia nhaäp Phong Traøo Cursillo thöôøng laàm töôûng raèng, Cursillo cuõng chæ laø 
moät khoùa tónh taâm gioáng nhö nhöõng khoùa tónh taâm giaûng phoøng khaùc, baét ñaàu laø luùc nhaäp 
khoùa vaø chaám döùt laø khi ra veà. Söï thöïc thì Cursillo laø moät tieán trình goàm ba giai ñoaïn: Tieàn 
Cursillo, Khoùa Ba Ngaøy vaø Haäu Cursillo. Caû ba giai ñoaïn ñeàu lieân heä maät thieát vôùi nhau, hoå 
trôï cho nhau, vaø cuøng quan troïng nhö nhau. Tuy caû ba giai ñoaïn ñeàu quan troïng nhö nhau, 
nhöng kinh nghieäm thöïc teá cho ta thaáy giai ñoaïn Tieàn Cursillo laø moät giai ñoaïn ít ñöôïc anh chò 
em trong Phong Traøo tìm hieåu hôn caû. Do ñoù nhöõng vaán ñeà maø Phong Traøo chuùng ta ñang 
phaûi gaëp trong giai ñoaïn Haäu Cusillo nhö muoái chaúng maën, men chaúng noàng, hoäi nhoùm rôøi 
raïc v.v… ít hay nhieàu ñeàu coù theå qui traùch vaøo nhöõng thieáu soùt trong giai ñoaïn Tieàn 
Cursillo, ñoù cuõng chính laø söï thieáu soùt trong vai troø baûo trôï cuûa ngöôøi Cursillista. 

Tieàn Cursillo laø moät trong tieán trình ba giai ñoaïn cuûa Phong Traøo Cursillo vaø laø söï khôûi xöôùng 
keá hoaïch Phuùc aâm hoaù ñeå hoaøn taát muïc ñích cuûa Phong Traøo. Ba giai ñoaïn naày bieät laäp vôùi 
nhau, tuy nhieân laïi lieân heä chaët cheû thaønh moät khoái ñoàng nhaát vaø baát cöù söï thieáu soùt naøo trong 
moät giai ñoaïn ñeàu gaây ra haäu quûa tröïc tieáp ñeán hai giai ñoaïn kia vaø aûnh huôûng tôùi Phong 
Traøo. Tieàn Cursillo laø giai ñoaïn tìm kieám, tuyeån löïa ngöôøi vaø choïn löïa moâi tröôøng, ñoàng thôøi 
chuaån bò caùc Tham Döï Vieân cho khoùa Tónh Huaán Ba Ngaøy nhaèm muïc ñích tieán tôùi moät cam 
keát troïng ñaïi cho giai ñoaïn Haäu Cursillo. 

Tieàn Cursillo ñöôïc thöïc hieän nhö coâng taùc khôûi ñaàu cho muïc tieâu cuûa Phong Traøo, vaø neáu 
thieáu nghieân cöùu caën keû moät moâi tröôøng, seõ gaây neân nhöõngï sai laàm trong vieäc tuyeån choïn 
Tham Döï Vieân, do ñoù seõ giaûm thieåu tính caùnh höõu hieäu cuûa Phong Traøo.  

Coùù moät soá anh chò trong chuùng ta vaãn nghó raèng coâng vieäc Tieàn Cursillo chæ giaûn dò laø giôùi 
thieäu ngöôøi ñi döïï khoaù. Ñaây laø moät quan nieäm neáu khoâng muoán noùi laø sai laàm vaø tai haïi. Cuõng 
vì vaäy maø OÂng Juan Capo Bost, moät trong nhöõng saùng laäp vieân cuûa Phong Traøo Cursillo, 
trong cuoán Lower your Net, (taïm dòch laø Haûy Cuøng Nhau Thaû Löôùi) ñaõ keå laïi raèng, trong 
nhöõng naêm ñaàu sau khi Phong Traøo Cursillo ñöôïc khai sinh, oââng ñaõ ñi khaépTaây Ban Nha ñeå 
thuyeát giaûng veà Cursillo, nhieàu ngöôøi ñaõ ñaët caâu hoûi vôùi oâng raèng: laø laøm theá naøo ñeå caûi thieän 
Haäu Cursillo, laøm theå naøo ñeå Khoaù Hoïc coù keát quûa toát vaø laøm theá naøo ñeå taêng theâm hieäu naêng 
cuûa Phong Traøo. Caâu traû lôøi cuûa oâng ta luoân luoân laø: Haûy caûi thieänTieàn Cursillo. Neáu Tieàn 
Cursillo quan troïng nhö vaäy, chuùng ta phaûi laøm gì ñaây? 

III. TÌM HIEÃU VIEÄC NGHIEÂN CÖÙU MOÂI TRÖÔØNG VAØ TUYEÅN CHOÏN THAM DÖÏ VIEÂN 
1. Nghieân cöùu moâi tröôøng 
Böôùc ñaàu tieân cuûaTieàn Cursillo khoâng phaûi laø chuùng ta noã löïc ñi tìm kieám Tham Döï Vieân, 
nhöng laø nghieân cöùu moâi tröôøng. Danh töø moâi tröôøng nghe coù veû khoù hieãu, nhöng treân thöïc 
teá, vieäc nghieân cöùu moâi tröôøng ñaõ ñöôïc khôûi söï keå töø khi coù söï quan taâm cuûa quí Anh chi, coù 
nghóa laø chuùng ta thaáy baàu khoâng khí trong caùc taäp theå ñoù ra sao, hoï coù soáng hoøa thuaän, yeâu 
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thöông nhau theo tinh thaàn Kitoâ khoâng, hay ñaày nhöõng tranh chaáp, tò hieàm, ganh gheùt, vò kyû. 
Nhöõng lo aâu cuûa anh chò veà moät hoaøn caûnh xaõ hoäi naøo, thì chính ñoù laø moâi tröôøng caàn xaâm 
nhaäp vaø Thaùnh hoùa. 
Hieän nay, Phong Traøo khuyeán khích chuùng ta ñi vaøo caùc moâi tröôøng xaõ hoäi nhö: 

Truyeàn thoâng, baùo chí 
Giaùo duïc, y teá 
Luaät phaùp, thöông maõi 
Caùc cô sôû xaõ hoäi vaø gia ñình 

Tuy nhieân moâi tröôøng gia ñình laø moâi tröôøng caên baûn ñaàu tieân caàn ñöôïc bieán ñoåi, vì trong gia 
ñình coù giôùi treû caàn ñöôïc höôùng daãn ñeå trôû thaønh nhöõng Kitoâ höõu göông maãu cho Giaùo Hoäi vaø 
cho xaõ hoäi töông lai.  
Theo phöông phaùp Cursillo, ñeå Thaùnh Hoaù moät moâi tröôøng, Phong Traøo Cursillo khoâng 
chuû tröông tröïc tieáp Thaùnh Hoaù moïi ngöôøi trong moâi tröôøng ñoù, hay noùi roû hôn Cursillo 
khoâng nhaèm môøi goïi taát caû moïi ngöôøi trong moâi tröôøng ñoù ñi döï khoaù, Cusillo chæ chuù 
troïng tôùi nhöõng ngöôøi coù uy tín, coù theå aûnh höôûng tôùi nhöõng ngöôøi chung quanh, vaø coù 
khaû naêng laøm thay ñoåi boä maët cuûa moâi tröôøng maø hoï ñang sinh hoaït. 
Neáu nhöõng ngöôøi coù uy tín vaø coù aûnh höôûng naøy gaén boù vôùi Chuùa Kitoâ, laáy Chuùa Kitoâ laøm 
trung taâm ñieåm cuûa ñôøi soáng hoï, thì nhöõng ngöôøi soáng keà caän hoï seõ noi göông, vaø sôùm muoän 
gì tinh thaàn Kitoâ cuõng seõ thaám ñöôïc moâi tröôøng ñoù. 

2. Tuyeån choïn Tham Döï Vieân  
Sau khi chuùng ta ñaõ bieát moâi tröôøng naøo caàn öu tieân Thaùnh Hoaù, giai ñoaïn tieáp theo laø chuùng 
ta tìm kieám töø trong moâi tröôøng ñoù, nhöõng Tham Döï Vieân naøo hoäi ñuû tieâu chuaån maø Phong 
Traøo ñaõ ñeà ra:  

-Laø ngöôøi Coâng Giaùo toát laønh, coù tö caùch, tinh thaàn coäng ñoàng vaø quan taâm ñeán nhöõng 
vaán ñeà xaõ hoäi. 

-Tuoåi töø 25 ñeán 65 tuoåi. 

-Ñuû trình ñoä kieán thöùc ñeå laûnh hoäi nhöõng söù ñieäp cuûa Chuùa Kitoâ.  

-Coù trieån voïng laøm daäy men baèng caùch Phuùc Aâm hoaù moâi tröôøng. 

-Khoâng bò ngaên trôû laønh nhaän caùc pheùp Bí Tích. 
-Khoâng bò trôû ngaïi veà taâm thaàn vaø lyù do söùc khoeû.  

Qua nhöõng ñieåm caên baûn treân ñaây chuùng ta thaáy roõ vai troø baûo trôï cuûa Ngöôøi Cursillista raát laø 
quan troïng trong vieäc xaây döïng vaø phaùt trieån Phong traøo. Ngöôøi Baûo Trôï laø ngöôøi duy nhaát 
tuyeån choïn Tham Döï Vieân qua ôn Chuùa. Neáu ngöôøi Baûo Trôï khoâng chu toaøn traùch nhieäm nhö 
ñaõ keå treân thì cho duø Nhoùm Tröôûng, Tröôûng khoái haäu cuûa Phong Traøo coù taøi gioûi ñeán maáy, coù 
coá gaéng ñeán maáy, coù keâu môøi caùch naøo ñi nöõa, cuõng khoâng theå thu huùt moïi ngöôøi gaén boù vôùi 
caùc sinh hoaït cuûa Phong Traøo. 

Vaø treân heát, chuùng ta haûy hy voïng, tin töôûng vaø phoù thaùc nôi söï quan phoøng cuûa Thieân Chuùa, 
ñeå roài theo göông Thaùnh Pheâroâ, chuùng ta ñoàng thanh thöa vôùi Chuùa raèng: "Vaâng lôøi thaày, 
chuùng con thaû löôùi." 
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“GIAÛI QUYEÁT CAÙC BAÁT ÑOÀNG 
TRONG TINH THAÀN PHUÙC AÂM HOÙA GIA ÑÌNH” 

Ban Truyeàn Thoâng:  Trong buoåi sinh hoaït tröôøng Huaán Luyeän ngaøy 22/2/09  vöøa qua, vôùi chuû ñeà  “Phuùc AÂm hoaù gia ñình”,  caùc 
anh chò Cursillistas laøm vieäc trong ngaønh taâm lyù xaõ hoäi cuûa Nhoùm Thaêng Tieán Coäng Ñoàng (TTCÑ), keå caû moät thaønh vieân ñaëc bieät 
laø cha Nguyeãn Coâng Chaùnh, Doøng Teân, hieän ñang phuïc vuï taïi Giaùo Xöù Chuùa Ba Ngoâi, ñaõ ñeán tham döï vaø chia seû .  Ñöôïc bieát, 
TTCÑ  laø moät nhoùm hoã trôï, ngoaøi yù höôùng phuïc vuï coäng ñoàng theo tinh thaàn Phuùc AÂm, hoï coøn hoã trôï nhau ñeå trau doài ngheà 
nghieäp, nhaát laø ñeå coá gaéng soáng Lôøi Chuùa trong laõnh vöïc hieän ñang phuïc vuï.  Cha Nguyeãn Vaên Thö laø linh höôùng cuûa nhoùm. 

Cursillista Traàn Hieáu ñaõ khôûi ñaàu baèng vieäc trình baøy khaùi quaùt veà chuû ñeà, vaø sau ñoù Cursillista Chu Quang Ñònh, moät thaønh 
vieân noøng coát cuûa nhoùm, giuùp phaàn ñieàu hôïp thaûo luaän.  Cha Chaùnh vaø caùc anh chò khaùc cuõng tích cöïc ñoùng goùp vaøo cuoäc thaûo 
luaän cuøng vôùi taát caû moïi ngöôøi. 

Ban Truyeàn Thoâng xin haân haïnh phoå bieán baøi vieát ñaõ ñöôïc Curs. Traàn Hieáu trình baøy vôùi tieâu ñeà “Giaûi quyeát caùc baát ñoàng trong 
tinh thaàn Phuùc AÂm hoaù gia ñình”. 

Kính thöa quùy cha, quùy baùc vaø quùy 
anh chò: 

Xung khaéc trong caùc quan heä gia 
ñình khoâng phaûi laø ñieàu môùi meû.  
Phuùc AÂm thaùnh Luca thuaät chuyeän 
Maùt-ta than phieàn vôùi Chuùa Gieâsu veà 
vieäc coâ em Maria khoâng giuùp mình 
trong vieäc phuïc vuï maø chæ bieát ngoài 
beân chaân Chuùa ñeå nghe lôøi Ngöôøi 
daïy.  Nhöng Chuùa khoâng cheâ traùch 
Maria maø coøn beânh vöïc cho coâ nöõa 
(cf. Luca 10:39-42).  

 Nhöng ñoù chæ laø lôøi than phieàn chöa 
ñeán noãi gaây baát hoaø gia ñình.  Trong 
moät chöông khaùc, thaùnh Luca keå cho 
chuùng ta caâu chuyeän xung ñoät gia 
ñình traàm troïng giöõa ngöôøi cha vôùi 
hai ñöùa con trai.  Ñöùa em ñoøi ngöôøi 
cha chia gia taøi vaø sau khi laõnh phaàn 
chia, anh ñaõ traåy ñi xa phung phaù taát 
caû taøi saûn cuûa mình.  (cf. Luca 15:11-
32). 

Saùch Cöïu Öôùc cuõng töôøng thuaät 
nhieàu moái baát ñoàng trong caùc quan 
heä gia ñình.  Khoâng keå caâu chuyeän 
Cain gieát em Aben laø côn khuûng 
hoaûng gia ñình ñaàu tieân cuûa lòch söû 
nhaân loaïi, caùc gia ñình toå phuï noåi 
tieáng nhö AÙpraham, I-xa-aùc vaø Jacob 

ñeàu coù caùc xung khaéc gia ñình traàm 
troïng. 

Baø Sarah, vôï chaùnh cuûa AÙpraham, 
ñaõ haønh haï thieáp cuûa choàng mình laø 
baø A-ga, roài ñuoåi A-ga ra khoûi nhaø 
khi coâ aáy ñang mang thai.  Veà sau, 
khi baø khoâng thích thaùi ñoä cuûa Ích-
ma-eân, con cuûa A-ga ñaõ leân 14 tuoåi, 
ñuøa nghòch vôùi I-xa-aùc, thì baø ñaõ ñoøi 
AÙpraham ñuoåi caû hai meï con hoï veà 
Ai-caäp.  AÙpraham, tuy ñau ñôùn trong 
loøng, nhöng cuõng nghe lôøi Sarah ñuoåi 
meï con A-ga ra ñi nôi ñoàng hoang 
vôùi caùi noùng thieâu ngöôøi (cf. Saùng 
Theá Kyù 15, 21). 

Toå phuï Jacob xung khaéc traàm troïng 
vôùi cha vôï, cuõng laø caäu ruoät cuûa 
mình, vaø sau 20 naêm chung soáng vôùi 
nhau, oâng ñaõ keùo baàu ñoaøn theâ töû vaø 
ñoaøn suùc vaät ñoâng ñaûo, leùn luùt boû 
troán vaøo ban ñeâm ñeå veà laïi queâ 
höông xöù sôû cuûa mình.  Vaø nhö 
chuùng ta bieát, trong cuoäc soáng gia 
ñình, Jacob thöông ñöùa con aùp uùt laø 
Giuse hôn taát caû, laøm cho caùc anh 
ganh tò.  Vaø sau ñoù caùc anh traû thuø 
baèng caùch neùm Giuse vaøo gieáng vaø 
roài baùn Giuse qua Ai-Caäp (cf. Saùng 
Theá Kyù 37). 

Vì sao coù caùc xung khaéc gia ñình? 

Chæ moät vaøi ví duï ôû treân, chuùng ta ñaõ 
thaáy xung khaéc gaàn nhö khoâng theå 
traùnh ñöôïc trong caùc quan heä gia 
ñình.  Moät cuoäc nghieân cöùu vôùi 52 
gia ñình ghi nhaän, trung bình cöù moãi 
böõa côm, ngöôøi ta coù 3.3 yù kieán khaùc 
bieät nhau.  Vì theá, chuùng ta coù theå 
noùi, khi giöõa hai ngöôøi coù ñieàu traùi yù 
nhau laø coù xung khaéc.  Nghóa laø, baát 
cöù lyù do gì ngöôøi ta cuõng coù theå baát 
ñoàng vôùi nhau.  Nhöng caùc heä quûa 
cuûa noù thì raát tai haïi, vì ngöôøi trong 
cuoäc thöôøng coù caûm giaùc töùc toái, ñau 
ñôùn, buoàn phieàn, thaát voïng, hoaëc ñoái 
khaùng nhau.   

 

Ñaâu laø caùc vaán ñeà thöôøng gaëp gaây 
xung khaéc gia ñình? 

Khi nghieân cöùu veà gia ñình, caùc nhaø 
chuyeân moân nhaän ra raèng vaán ñeà 
ñaøm thoaïi laø nguyeân do haøng ñaàu 
gaây ñoå vôõ gia ñình, thöù ñeán laø caùc 
vaán ñeà nhö tieàn baïc, tình duïc, thaân 
thuoäc noäi ngoaïi hai beân, quan heä quùa 
khöù vaø con caùi. 

Caùc nghieân cöùu naày cho bieát, coù 4 
thaùi ñoä thöôøng gaây xích mích gia 
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ñình vaø hay xaûy ra trong caùc ca ly dò, ñoù laø: 

- Pheâ bình / chæ trích (criticism) 

- Coi thöôøng / baát caàn (contempt), 

- Töï veä / thuû theá (defensiveness), vaø 

- Caûn trôû / neù traùnh (stonewalling). 

Quùi vò thöû nghó coi, trong gia ñình, 
hoaëc vôùi nhöõng ngöôøi thaân coù bao 
giôø mình xung khaéc vôùi ai khoâng?  
Vaø khi coù baát ñoàng, chuùng ta giaûi 
quyeát caùch naøo? 

Coù moät caâu chuyeän veà “Söï kyø dieäu 
cuûa tình yeâu” nhö sau: 

Judi vaø James laáy nhau ñöôïc moät 
naêm thì Judi coù thai.  Hoï soáng vôùi 
nhau trong moät phoá nhoû ôû bang 
Michigan.   

Hai vôï choàng coù moät chieác xe vaø 
James duøng chieác xe ñeå ñi laøm, coøn 
Judi ôû nhaø.  Coâng vieäc cuûa James raát 
baän roän, nhieàu khi phaûi ñi sôùm veà 
muoän.   

Vaøo moät buoåi saùng thöù Saùu hoâm ñoù, 
James noùi vôùi vôï raèng, neáu coâng vieäc 
toát ñeïp, anh seõ veà sôùm vaø daãn coâ ta ñi 
aên toái.  Judi möøng laém vaø noùi, “OÀ, vaäy 
haû anh?”, nhöng anh ta voâ tình khoâng 
nhaän ra noãi möøng rôõ nôi vôï mình. 

Ñeán tröa James ñaõ laøm xong vieäc vaø coù 
moät khoaûn tieàn lôøi ñaùng keå.  Luùc ñoù, 
baïn anh ta laø Larry, ñeán vaên phoøng anh 
vaø noùi, “Hieän ñang coù moät baày caù cheùp 
ñi ngang soâng Clinton”.  Theá laø hai 
ngöôøi heïn ñi caâu vôùi nhau. 

Vöøa veà ñeán nhaø, James haøo höùng noùi 
vôùi vôï laø anh ñaõ veà vaø voäi vaõ vaøo 
phoøng thay ñoà ñeå ñi caâu.  Judi hoûi, 
“Anh ñi ñaâu vaäy?”  Gioïng coâ ta ngheïn 
ngaøo nhöng James khoâng ñeå yù.  Ngay 
caû chieác ñaàm ñeïp nhaát coâ mang treân 
ngöôøi anh cuõng khoâng nhìn.  James 

noùi, “Anh ñi caâu vôùi Larry, coù moät ñaøn 
caù ñang bôi treân soâng”.  Judi thoát leân, 
“OÂi, trôøi ôi”, nhöng anh ta cuõng khoâng 
nghe thaáy. 

James noùi, “Pha duøm cho anh bình caø 
pheâ vaø laáy cho anh vaøi laùt baùnh mì!” 

Coâ aáy traû lôøi, “Ñöôïc”.  “Theá anh ñònh 
ñi bao laâu?” 

James noùi, “Chaéc laø ñeán toái môùi veà, 
coøn tuøy thôøi tieát nöõa!” 

“Anh ñi vui veû nheù!”  Coâ aáy noùi vôùi 
moät noãi ñau, nhöng James ñang loay 
hoay neân khoâng ñeå yù. 

Anh ta leân xe, noå maùy.  Nhöng chôït 
nhö caûm thaáy queân ñieàu gì, anh ñi voâ 
nhaø trôû laïi.  Judi ñöùng töïa ôû cöûa, nöôùc 
maét chaûy daøi.  James hoûi, “Chuyeän 
gì vaäy em?” 

Judi ñaùp, “Anh chaúng khi naøo coù giôø 
cho em caû!”  Judi khoâng theùt leân, cuõng 
khoâng cao gioïng, nhöng chæ laø lôøi noùi 
ñaày chòu ñöïng.  Moät caûm giaùc aân haän 
xaâm chieám taâm hoàn James vaø anh ñaõ 
oâm Judi vaøo loøng. 

Hoâm aáy, James cuõng ñi caâu, nhöng 
khoâng phaûi vôùi Larry maø vôùi Judi.  
Ñaây laø laàn ñaàu tieân keå töø khi mang 
thai, James môùi ñöa naøng ñi chôi vaø 
anh nhaän ra raèng ôû beân naøng cuõng vui 
khoâng keùm.  Anh caûm thaáy yeâu 
thöông naøng hôn bao giôø heát.  

Ñaây laø moät keát cuïc coù haäu.  Neáu 
James khoâng vaøo nhaø trôû laïi thì caâu 
chuyeän seõ ra sao?  Vaø neáu ngaøy naày 
qua thaùng noï, anh ta vaãn theo loái höùa 
roài queân, laø thaùi ñoä coi thöôøng nhö ñaõ 
noùi ôû treân, thì chuùng ta cuõng ñoaùn bieát 
moái quan heä cuûa hai ngöôøi roài seõ neân 
toài teä nhö theá naøo!   

Caùch bieåu loä caùc xung khaéc gia 
ñình thay ñoåi 

Ñoïc caùc muïc coá vaán taâm lyù, ngöôøi ta 
nhaän ra coù söï thay ñoåi veà caùc lôøi coá 
vaán cho vôï choàng trong nhöõng thaäp 
nieân gaàn ñaây.  Vaøo thaäp nieân 1950, 
vôï choàng ñöôïc khuyeân baûo neân traùnh 
caùc cuoäc caõi vaõ vaø hoï neân tuaân theo 
caùc vai troø truyeàn thoáng daønh cho 
moãi phaùi.  Tuy nhieân, baét ñaàu töø giöõa 
thaäp nieân 1960 trôû ñi coù moät söï thay 
ñoåi roõ reät laø vôï choàng, khi coù chuyeän 
baát bình, haõy noùi cho nhau bieát; 
nghiaõ laø hoï vöøa bieåu loä tình thöông 
vöøa boäc loä caû nhöõng töùc giaän cho 
ngöôøi phoái ngaãu ñeå hoï hieåu mình. 

Vaäy, theo caùc qui luaät môùi veà tình 
caûm trong hoân nhaân, söï khaùc bieät 
giöõa nhöõng ngöôøi baïn ñöôøng laø bình 
thöôøng.  Hôn theá nöõa, vieäc noùi veà 
nhöõng khaùc bieät trong moái quan heä 
ñöôïc coi laø ñieåm maïnh, chöù khoâng 
phaûi laø ñieåm yeáu cuûa vôï choàng.  Hoï 
cho raèng thaät laø ñieàu khoâng töôûng 
neáu moät moái quan heä keùo daøi maø 
khoâng coù xung ñoät.   

Chæ coù ñieàu, phöông caùch hoï ñoái phoù 
vôùi xung khaéc hoaëc bieåu loä söï töùc 
giaän ra sao môùi laø vaán ñeà. 

Caùc ñaëc tính cuûa gia ñình laønh maïnh: 

Khi nghieân cöùu, ngöôøi ta thaáy caùc gia 
ñình laønh maïnh thöôøng coù caùc ñaëc 
tính sau: 

Söï caûm kích—nhöõng thaønh vieân gia 
ñình ñeàu bieát ôn nhau 

Daønh thì giôø cho nhau 

Daán thaân cho nhau—coá gaéng gaày 
döïng haïnh phuùc gia ñình 

Loái ñaøm thoaïi laønh maïnh 

Coù ñôøi soáng tinh thaàn, toân giaùo cao 

Ñoái phoù vôùi caùc khoù khaên gia ñình 
baèng tinh thaàn laïc quan 
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Caùc phöông thöùc giaûi quyeát baát 
ñoàng: 

Döôùi con maét ñöùc tin, chuùng ta thaáy 
Thieân Chuùa ñaõ ñeå nhöõng baát ñoàng xaûy 
ra trong gia ñình.  Ngaøi can thieäp caùch 
naøo laø ñieàu kyø dieäu maø chuùng ta khoâng 
hieåu noåi.  Nhöng laø con ngöôøi, chuùng ta 
caàn nhaän raèng, baát coâng coù theå xaûy ra, 
vaø ai ai cuõng coù theå noåi giaän vì ñoù laø 
caûm xuùc thoâng thöôøng.  Tuy nhieân, 
ngay caû khi khoâng theå thay ñoåi con 
ngöôøi hoaëc tình huoáng laøm cho mình 
noåi giaän, chuùng ta coù theå kieåm soaùt 
caùch mình ñoái phoù vôùi côn giaän. 

Caùi goác vaø laø ñieåm chung trong vieäc 
giaûi quyeát chuyeän gia ñình laø tình 
yeâu thöông.  Trong caùc khoaù Ba 
Ngaøy, toâi thöôøng ñöôïc nghe caùc Rol-
listas keå veà göông soáng ñaïo cuûa baø 
thaùnh Moânica.  Ñaây khoâng phaûi laø söï 
ngaãu nhieân, nhöng nhieàu ngöôøi ñaõ 
nhaéc ñeán vì caùch Phuùc AÂm hoùa gia 
ñình cuûa thaùnh nöõ laø maãu möïc ñaùng 
cho chuùng ta noi theo.  Chính nhôø 
göông saùng, söï kieân nhaãn vaø lôøi caàu 
nguyeän lieân læ cuûa baø maø ngöôøi con 
trai Augustinoâ ñaõ ñöôïc hoaùn caûi, vaø 
trôû thaønh moät vò thaùnh thoâng thaùi loãi 
laïc baäc nhaát cuûa Giaùo Hoäi.  Khoâng 
nhöõng theá, baø Moânica coøn hoaùn caûi 
caû choàng mình vaø baø meï choàng laø 
nhöõng ngöôøi choáng baùng ñaïo, ñeå caû 
hai ñöôïc ôn trôû laïi. 

Toâi höôùng daãn moät lôùp hoïc 52 tuaàn 
leã cho nhöõng can phaïm bò toäi Baïo 
Haønh Gia Ñình.  Haèng tuaàn, chuùng 
toâi trao ñoåi vôùi nhau veà nguoàn goác 
saâu xa cuõng nhö lyù do gaàn daãn ñeán 
baïo haønh.  Nhöõng ngöôøi tham döï cho 
bieát phaàn lôùn söï vieäc xaûy ra laø vì 
trong moät choác laùt naøo ñoù hoï ñaõ 
khoâng keàm cheá ñöôïc côn noùng giaän 
cuûa mình.    

Chuùng ta bieát raèng, trong sinh hoaït 
haèng ngaøy, ngöôøi ta coù luùc vui, luùc 
böïc mình.  Coù nhöõng ñieàu taïo neân 
caêng thaúng, vaø neáu khoâng bieát giaûi 
quyeát thì chuùng ta deã coù phaûn öùng 
buøng noå vôùi nhöõng ngöôøi chung 
quanh.  Hoï laø vôï con, anh chò em, 
hay nhöõng ngöôøi ñoàng söï gaàn guõi cuûa 
mình.  Söï buøng noå coù theå laø chöôûi 
bôùi, chæ trích naëng lôøi hoaëc xoâ xaùt.  
Ñaây laø ñieàu ñaùng tieác caàn ngaên ngöøa. 

Khi keát thuùc khoùa hoïc, haàu heát 
nhöõng ngöôøi tham döï ñeàu noùi raèng, 
neáu hoï bieát vaø aùp duïng caùc phöông 
phaùp thì ñaõ khoâng vöôùng vaøo nhöõng 
chuyeän ñaùng tieác.  Ñoù laø phöông 
phaùp Time-outs (Taïm Nghæ) vaø Ñaøm 
Thoaïi Hieäu Nghieäm (Effective Com-
munication).   

 

Laáy giôø taïm nghæ (Time out) 

Khi noùng giaän, ñieàu hoï laøm laø ñeå yù 
phaûn öùng cuûa cô theå nhö taùi maët, tay 
run, tim ñaäp nhanh... luùc ñoù, hoï cho 
ngöôøi ñoái dieän bieát hoï caàn laáy giôø 
“taïm nghæ”.  Trong nhieàu tröôøng hôïp, 
vieäc ruùt lui khoûi hieän tröôøng ñeå giaûi 
lao laø hieäu quûa nhaát vì noù giuùp deã laáy 
laïi bình tónh vaø traùnh baàu khí caêng 
thaúng.  Trong khi laáy giôø taïm nghæ, 
hoï thi haønh caùc ñieàu sau: 

Laøm nguoâi ngoai söï caêng thaúng 
(Cool Down)—baèng caùch ñi uoáng 
nöôùc, ñi boä, hít thôû, taém, ñeám soá,... 

Töï tranh luaän (Dispute Thinking)—
Ñaây laø phöông phaùp töï noùi vôùi chính 
mình, töï giaûi thích vaán ñeà theo quan 
ñieåm cuûa ngöôøi ñoái dieän, nhôø vaäy hoï 
nhaän ra lyù leõ cuûa ngöôøi khaùc ñeåø coù 
loøng thoâng caûm hôn. 

Ñaët keá hoaïch ñaøm thoaïi vôùi ngöôøi 
ñoái dieän nhaèm ñöa ra giaûi phaùp.  

Trong ñoái thoaïi ñeå giaûi quyeát vaán ñeà, 
hoï hoïc caùch laéng nghe, laäp laïi ñieàu 
ñaõ nghe vaø trình baøy vôùi loái noùi duøng 
“Toâi laøm chuû töø” (I message). 

Moät tham döï vieân ñaõ chia seû nhö theá 
naày:  Anh ta coù heïn vaøo saùng thöù 
Baûy ñeán mang ñöùa con trai 5 tuoåi 
hieän ñang ôû vôùi ngöôøi vôï ñaõ ly dò ñeå 
veà döï ñaùm gioã cuûa oâng cuï thaân sinh.  
Khi ñeán nôi anh ta raát ngaïc nhieân vaø 
töùc giaän vì thaáy ñöùa con ñaàu toùc 
nhuoäm vaøng kheø.  Anh ta noùi, “Sao 
toùc tai noù vaøng nhö vaäy?” 

Coâ vôï noùi, “ÖØ thì coù sao ñaâu.  Anh 
nuoâi noù ngaøy naøo ñaâu maø thaéc maéc 
vaøng vôùi ñoû.  Anh noùi luùc ñoù côn 
noùng ñaõ leân taän coå, nhöng nhôù baøi 
hoïc trong lôùp, anh noùi vôùi coâ ta, 
“Thoâi, ñeå noù ôû nhaø ñi.  Tuaàn sau anh 
ñeán ñoùn noù cuõng ñöôïc”. 

Tuaàn sau anh ta trôû laïi.  Laàn naày coâ 
vôï mang ñöùa con ra vôùi ñaàu toùc ñaõ 
nhuoäm ñen nhö tröôùc.  Coâ vôï xin loãi 
vaø noùi coâ raát caûm phuïc anh ñaõ thay 
ñoåi vì khoâng phaûn öùng khi noùng naûy. 

Anh ta noùi raèng, neáu tröôùc kia söï 
vieäc xaûy ra nhö theá thì anh ñaõ cho 
buøng noå roài, hoaëc laø duøng tay chaân 
duø cho phaûi vaøo tuø, hoaëc ít nöõa thì 
cuõng chöôûi theà cho ñaõ giaän. 

Anh ta laáy time-out vaø treân con 
ñöôøng laùi xe ñi Stockton anh töï tranh 
luaän vôùi vôùi chính mình.  Thöïc söï 
anh coù chaêm lo gì cho con ñaâu neân 
coâ vôï coù noùi thì cuõng khoâng ngoa.  
Vaø khi ñaët chính mình vaøo ñòa vò cuûa 
coâ vôï, anh thaáy coâ cuõng coù lyù; vì theá 
anh coù loøng thoâng caûm hôn.  Anh 
ñònh khi trôû laïi seõ noùi chuyeän vôùi coâ 
baèng caùch laéng nghe, laäp laïi, cuõng 
nhö ñeà nghò giaûi phaùp ñeå khoâng taùi 
dieãn tröôøng hôïp nhö ñaõ xaûy ra.  
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Nhöng moïi chuyeän xaûy ra eâm ñeïp hôn laø anh töôûng.  Anh ñöôïc söï kính phuïc cuûa vôï mình. 

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, chuùng ta caàn ñeå yù caùc nguyeân taéc sau ñaây: 

- Chuù taâm vaøo söï kieän, vaøo vaán ñeà caàn giaûi quyeát, traùnh chuù taâm vaøo caù nhaân.  Vì sao?  Khi moät ngöôøi caûm thaáy 
bò pheâ bình, phaûn öùng töï nhieân cuûa hoï laø töï baøo chöõa, choáng laïi hoaëc boû chaïy.  Vaäy khi coù ñieàu gaây baát bình, chuùng 
ta caàn phaân bieät laàm loãi vaø ngöôøi phaïm loãi. 

  - Giöõ theå dieän vaø loøng töï quùy cuûa ngöôøi ñoái dieän.  Laø con ngöôøi ai ai cuõng coù nhu caàu 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.  Vì vaäy, thay vì chuù yù vaøo caùc nhöôïc ñieåm thì nhìn vaøo öu ñieåm cuûa ngöôøi ñoái dieän vaø khen ngôïi hoï.  Caàn 
gaït boû moïi lôøi pheâ bình daãu cho lôøi pheâ bình xaùc ñaùng ñi chaêng nöõa, vì noù khoâng giuùp caûi thieän tình hình maø laøm 
cho tình traïng xaáu ñi. 

- Ñaøm thoaïi tích cöïc baèng caùch duøng loái noùi “laáy toâi laøm chuû töø” (I Message).  Ví duï, thay vì noùi, “Coâ laøm toâi 
töùc giaän vì nhuoäm toùc ñöùa con maøu vaøng”, thì noùi, “Anh caûm thaáy böïc mình vì toùc con bò nhuoäm vaøng”.  Ñaây laø loái 
noùi neâu söï kieän, boäc loä caûm xuùc ñeå ngöôøi khaùc hieåu mình chöù khoâng coù yù coâng kích neân deã ñöôïc thoâng caûm hôn. 

- Chöùng toû thieän chí qua vieäc ñöa caùc giaûi phaùp ñeå giaûi quyeát baát ñoàng.  Chuùng ta caàn neâu caâu hoûi, “Neáu toâi 
khoâng baét ñaàu, ai seõ baét ñaàu?”  Moät khi coù ngöôøi khôûi söï, cô hoäi laøm hoaø ñaõ ñöôïc môû ra. 

Nhöng chuùng ta caàn bieát raèng, khoâng phaûi caùc baát ñoàng ñeàu ñöôïc giaûi quyeát theo yù mình.  Coù nhöõng khoù khaên trong 
cuoäc soáng maø chuùng ta phaûi chaáp nhaän.  Ñaây laø ñieàu maø nhöõng ngöôøi trong caùc nhoùm hoã trôï thöôøng gaëp vaø hoï duøng lôøi 
nguyeän sau ñeå tìm söï an taâm cho mình:  “Trôøi ban cho toâi söï bình thaûn ñeå chaáp nhaän nhöõng ñieàu toâi khoâng theå thay ñoåi, 
söï can ñaûm ñeå thay ñoåi nhöõng ñieàu toâi coù theå thay ñoåi, vaø söï khoân ngoan ñeå bieát phaân bieät giöõa hai ñieàu ñoù”. 

CURS. TRAÀN HIEÁU 

 “Toâi ñaõ laøm moät cam keát vôùi caùi mieäng cuûa toâi laø toâi seõ khoâng noùi khi loøng toâi coøn caûm thaáy böïc boäi” 
- Thaùnh Francis de Sales 
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Chúng ta đang sống trong 
Mùa Chay, giáo hội mời gọi 
chúng ta sám hối dọn lòng mình 
để chuẩn bị tâm hồn chia sẻ Cuộc 
Khổ Nạn của Chúa Kitô và hân 
hoan mừng Sự Phục Sinh vinh 
quang của Người. Sám hối là nhìn 
vào chính con người hèn kém của 
mình và quyết tâm quay trở về 
với Chúa. Trong sự nhìn vào 
chính mình, chúng ta cũng đồng 
thời xét lại tương quan của chúng 
ta với tha nhân chung quanh. Nếu 
đức tin dạy ta tha nhân chính là 
hình ảnh của Chúa, thì trở về với 
Chúa cũng chính là đánh giá lại 
tương quan của chính mình với 
tha nhân vậy. 

Như thế Tha Thứ và Hoà Giải 
chính là một ưu tư sâu xa mà 
chúng ta cần theo đuổi trong cuộc 
sống chứng nhân và đặc biệt trong 
suốt Mùa Chay Thánh nầy. “Các 
môn đệ hỏi Chúa : Thưa thầy, nếu 
có người xúc phạm đến chúng 
con, thì chúng con phải tha thứ 
bao nhiều lần mới đủ? Chúa trả 
lời : Các con không phải chỉ tha 
thứ 7 lần, nhưng Thày bảo các 
con, phải tha thứ 77 lần 7.....Con 
số 7 trong văn hóa Do Thái là số 
nhiều. 77 lần 7 thì hiểu là vô tận. 
Chuá dạy chúng ta phải tha thứ 

cho nhau luôn mãi và tha thứ vô 
điều kiện.  

Chính Chúa Kitô, Ngôi Hai 
Thiên Chúa, đã làm gương cho 
chúng ta về sự tha thứ vô bờ bến 
ấy. Ngay sau khi nguyên tổ của 
nhân loại phạm tội kiêu ngạo 
chống lại thánh ý của Thiên Chúa, 
thì Người đã thực hiện ngay một 
kế hoạch xót thương, tha thứ vĩ 
đại, vô tiền khoáng hậu. Eva thứ 
nhất đã làm hỏng chương trình  
tạo dựng yêu thương của Người, 
Thiên Chúa đã tiền định ngay cho 
nhân loại một Eva thứ hai, một 
Eva toàn vẹn mọi đàng, để cung 
lòng sẽ mang Đấng Cứu Thế đến 
cho nhân loại.  

Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế vĩ 
đại, đã không xuống thế gian như 
một lãnh tụ uy nghi, hay như một 
vị thần với các phù phép thần 
thông biến hoá, để ra tay tiêu diệt 
kẻ dữ và thu phục người ngay. 
Người chính là Ngôi Hai Thiên 
Chúa, đến trong thân phân nghèo 
hèn nhất của con người. Hơn 30 
năm rao giảng Tin Mừng, Chúa 
Kitô đã luôn kêu mời sự khiêm 
hạ, yêu thương và nhất là sự tha 
thứ. Trong xã hội Do Thái lúc đó, 
khi mà giới tăng lữ tự cho mình là 

đạo đức, là hiểu biết giáo luật để 
có quyền xét đoán, kết án người 
khác, thì Chúa Kitô kêu gọi sự 
sám hối và thứ tha. Trong vụ án 
Madalene, Chúa Kitô đã dõng dạc 
kêu gọi sự sám hối nơi những 
người tự cho mình có quyền kết 
án người khác. Và chúng ta thấy 
Tin mừng đã thuật lại rằng: “....và 
họ đã từ từ rút lui, bắt đầu từ 
người lớn tuổi nhất....” phần 
Người, Người ôn tồn nói với 
người phụ nữ bị tố cáo phạm tội 
công khai rằng ..” phần Ta, Ta 
cũng không kết án chị đâu. Chị 
hãy ra đi và đừng phạm tôi 
nữa...”Như thế có thể nói Tha 
Thứ và Hoà Giải là hai vế của 
một phương trình. Chúng ta gọi là 
Phương Trình Yêu Thương. Ẩn 
số của phương trình ấy chính là 
Sư Sám Hối. Sự Sám Hối càng 
sâu thẳm, càng trọn vẹn, thì 
phương trình Yêu Thương càng 
được giải đáp trọn vẹn. Ngược lại, 
phương trình ấy vẫn còn là mãi 
dở dang, là mãi chờ đợi. 

Nói tha thứ dù khó nhưng 
cũng là dễ. Quả vậy, rất thường 
khi tha thứ chỉ là một động thái tư 
nguyện, đơn phương. Tôi ân hận 
vì tôi đã có làm điều gì cho bạn tôi, 
cho người chung quanh tôi bị tổn 

Suy tư về Suy tư về Suy tư về    
Tha Thứ Tha Thứ Tha Thứ    
và và và    
Hoà GiảiHoà GiảiHoà Giải   
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thương, bị buồn phiền. Tôi suy tư 
về điều đó, và trong một giây phút 
nghiêm túc tôi đã bầy tỏ với bạn tôi 
lời xin lỗi. Tôi không biết bạn tôi 
nghĩ gì? Có tha thứ cho tôi không? 
Nhừng dù sao, ngay sau lời xin lỗi 
đơn phương ấy tôi cũng đã cảm 
thấy trong lòng mình một chút thư 
thái và an bình. Và tôi nghĩ rằng, 
cũng sau lời xin lỗi đơn phương của 
tôi, bạn tôi dù có thể chưa nguôi sự 
buồn giận, cũng sẽ thấy nhẹ lòng đi 
một chút. 

Thế nhưng, giả sử tôi có một 
người bạn thâm niên từ bao nhiêu 
năm qua. Bỗng một hôm, chỉ vì 
một giây phút tự ái, tôi không kìm 
được Cái Tôi To Lớn, đã có 
những lời lẽ mà bạn tôi cho là xúc 
phạm đến mình qúa nặng nề. Thế 
là người bạn ấy giận dữ muốn cắt 
đứt tình bạn cố hữu giữa chúng 
tôi từ bao năm qua. Sau ít phút 
lắng đọng, tôi thấy mình đã quá 
quắt với bạn, bèn gửi lời thành 
thật xin lỗi… Bạn tôi chẳng nói, 
chẳng trả lời, chỉ nhắn tin rằng 
mình không giận gì đâu..! 

Nhưng từ đó bạn tôi im lặng, 
tôi không thể liên lạc hoặc cho cơ 
hội để gặp gỡ phân giải…Như 
vậy, sự Xin Lỗi đơn phương của 
tôi và lời nói tha thứ của bạn tôi 
cũng chỉ luẩn quẩn bên vế thứ 
nhất của phương trình mà thôi. 

Thiếu Hoà Giải thì rõ ràng là sư 
Tha Thứ không thể trọn nghĩa. 
Thiếu Hoà Giải thì sự Xin Lỗi và 
lời nói Thứ Tha chỉ là những động 
từ lẻ loi, đơn độc và vô nghiã, vô … 
duyên! Như vậy, nếu nói nhiều khi 
thứ tha có thể chỉ là một động thái 
đơn phương, thì Hòa Giải luôn luôn 
bao hàm sự đa phương, sự diện 
kiến, sự đối thoại. Hòa giải là cùng 
nhau nhìn vào vấn đề, rút ưu khuyết 
điểm và đi tới sự cảm thông, hiểu 
biết nhau hơn. 

Một sự hòa giải tốt đẹp là khi 
chúng ta đã bình tâm sau những 
giây phút bức xúc, nóng giận. 
Chúng ta sẵn sàng bỏ Cái Tôi 
sang một bên để lắng nghe người 
khác. Cao cả hơn hết, tinh thần 
hòa giải là vì Chúa để chúng ta 
làm hòa với nhau như chính Chúa 
đã dạy chúng ta :” Nếu khi anh 
em đi dâng của lễ, mà nhớ rằng 
mình còn vướng mắc điều gì với 
tha nhân, thì hãy bỏ của lễ đó mà 
về làm hòa với người anh em 
mình đã!!! Đúng, Thiên Chúa 
muốn tình yêu thương được thể 
hiện hơn mọi lễ vật, vì tình yêu 
thương chính là cốt lõi của người 
Kitô Hữu vậy. “Cứ dấu này, 
người ta sẽ nhận biết chúng con là 
môn đệ Thày, là chúng con yêu 
thương nhau!” 

Như vậy trong phương trình 
yêu thương, hòa giải chính là một 
vế tích cực để hoàn thành tốt đẹp 
phương trình ấy. Tuy nhiên, nói 
thì dễ nhưng thực hiện không phải 
đơn giản. Chính Cái Tôi to tướng 
nơi mỗi người chúng ta là vật cản 
trở trong việc thứ tha và hòa giải. 
Tôi là chủ thể số một. Trong mọi 
tình huống Cái Tôi phải được tôn 
trọng, Cái Tôi phải là đúng là 
nhất. Làm sao mà chúng ta có thể 
dễ dàng bỏ Cái Tôi qua một bên 
để lắng nghe người khác giải bày. 

Nhớ lại chủ đề “Giải quyết 
những bất đồng trong Tinh Thần 
Phúc Âm Hoá Gia Đình” do 
nhóm anh Trần Hiếu trình bày 
trong sinh hoạt của Trường Huấn 
luyện vừa qua,  Người viết rất 
tâm đắc với Lời Cầu Xin mà anh 
đã trích dẫn :” Trời ban cho tôi sự 
bình thản để chấp nhận những 
điều tôi không thể thay đổi, sự 
can đảm để thay đổi những điều 
tôi có thể thay đổi, và sự khôn 
ngoan để biết phân biệt giữa hai 
điều đó”. Nhưng làm sao mà tôi 

có sự khôn ngoan để biết những 
gì có thể thay đổi, và những gì 
không thể thay đổi. Chính Cái Tôi 
cũng là chướng ngại vật to lớn 
thường khi ngăn cản tôi khỏi sự 
khôn ngoan cần thiết ấy. 

Thời còn là các chú trong 
chủng viện, tôi nhớ mãi lời các 
cha giáo thường răn dạy một câu 
tiếng Pháp rằng : “Le Moi est ha-
issable” – Cái Tôi là cái đáng 
ghét”. Những người hiến mình 
cho một lí tưởng thường được 
mời gọi, nhắc nhở luôn luôn phải 
biết từ bỏ mình. Ấy chính là đức 
khiêm nhu. Làm cho Cái Tôi đáng 
ghét trở nên Cái Tôi đáng yêu 
vậy. Và trên cả sự rèn luyện tu 
đức hằng ngày, chúng ta hảy cầu 
xin Thày Chí Thánh dẫn dắt 
chúng ta trên con đường thực hiện 
yêu thương,làm chứng nhân cho 
Tin Mừng. “Error is human, holy 
is divine!” Chúng ta đều là phàm 
nhân. Sự sai xót, khiếm khuyết là 
bản chất của người phàm. Hiểu 
được như thế, chúng ta dễ dàng 
thông cảm với sự sai xót của tha 
nhân. Hiểu như thế chúng ta thấy 
được an ủi, được khích lệ mổi khi 
chúng ta làm điều gì không phải 
với người khác. Giáo hội mời gọi 
chúng ta nên thánh từ thân phận 
người phàm. Nỗ lực giải phương 
trình yêu thương trong đời sống 
hằng ngày chung quanh ta – từng 
bước nhỏ, bước nhỏ mà đi, với 
Ơn Chúa trợ giúp, chính là chúng 
ta đang đi đúng con đường làm 
chứng nhân cho Thày Chí Thánh 
vậy. 

Mùa Chay, xin gửi gấm một 
chút suy tư. Cuộc sống Ngày Thứ 
Tư còn rất dài, còn rất nhiều mời 
gọi chúng ta suy tư và kiên trì 
trong vai trò chứng nhân phúc âm 

(xem tiếp trang 19) 
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Cách nay mấy năm, ông Lê 
Hùng Khanh tham dự ba ngày 
tĩnh tâm Mùa Chay, Cha thuyết 
giảng Giuse Nguyễn Văn Thư 
làm cho mọi người giựt mình suy 
nghĩ, khi ngài nói: “quý cụ, quý 
ông bà anh chị em hãy coi như 
Mùa Chay năm nay là Mùa Chay 
cuối cùng trong đời”.  Ông Khanh  
có cảm tưởng rằng những người 
già yếu thường sám hối kỹ hơn 
những người trẻ, vì thông thường 
người già yếu nhìn thấy con 
đường trước mặt còn quá ngắn.  
Điều nầy không đúng lắm. Chúa 
không báo trước cho ai việc Chúa 
gọi bao giờ. Có khi ở tuổi ấu thơ, 
tuổi thành niên hay đại thọ.  Sự 
chết đến bất chợt như kẻ trộm. 

Mùa Chay là Mùa Trở về.  
“Trở về” là một ân ban.  Thiên 
Chúa âm thầm và kiên trì kêu gọi 
con người tỉnh thức, ăn năn để trở 
về cùng Thiên Chúa.  Con người 
có mở lòng ra đón nhận hay 
không là sự tự do của con người, 
Thiên Chúa không áp đặt.  Nhưng 
xin nhớ rằng sự kiên trì của Thiên 
Chúa chỉ tới giây phút cuối cùng 
của kiếp con người nơi trần gian.  
Bên kia biên giới sống - chết là sự 
xét xử công minh!  Thiên Chúa 
phán dạy và kêu gọi con người 
qua Lời Chúa, qua vũ trụ vạn vật, 
qua các chỉ dấu thời đại.  Chỉ khi 

nào con người sống với ý thức và 
tâm thức “Thiên Chúa là Tình 
Yêu”, “Thiên Chúa là Thiên Chúa 
- ở - với ta”, hay “Căn tính của ta 
là con cái của Thiên Chúa”,… thì 
khi ấy con người rất dễ nghe được 
Tiếng Chúa, và làm theo Ý Chúa.  
Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại 
sông Giođan có tiếng Thiên Chúa 
Cha phán: “Con là Con yêu dấu 
của Cha, Cha hài lòng về 
Con” [MC1:11].  Có lẽ lúc đó 
Chúa Giêsu vui mừng lắm và 
thầm nguyện rằng “Lạy Cha, Con 
yêu mến Cha, Con xin vâng nghe 
Lời Cha mọi đàng”.  Quả vậy, 
Chúa Giêsu luôn thực hiện trọn 
vẹn tư cách là “Con yêu dấu của 
Chúa Cha”.  Sau Phép rửa, con 
người cũng là con của Thiên 
Chúa, nên phải sống theo gương 
Chúa Giêsu. 

Trong Mùa Chay năm 2009 
này, ông Lê Hùng Khanh xin 
được trình bày đôi điều về  những 
chỉ dấu thời đại, đã giúp ông suy 
nghĩ nhiều về đời sống đạo và 
tinh thần phục vụ của ông. 

Chuyện em bé gái ở Trung 
Quốc: 

Mấy tháng trước đây ở Trung 
quốc có một em bé gái 12 tuổi, 
con nhà nghèo.  Cha em bị hư 
thận cần phải thay, không thể 

chữa được.  Vì gia đình họ quá 
nghèo nên vấn đề thay thận chỉ là 
ước mơ. Thương cha lắm, em 
muốn cứu cha em…Em đã có 
cách: hiến thận của em cho cha.  
Suy nghĩ là làm, em uống 200 
viên thuốc ngủ, đến khi quá yếu, 
em mới bảo cho mẹ em biết rõ ý 
định quyên sinh của em là lấy 
thận để cứu cha.  Em được cứu 
sống…  Hy sinh mạng sống để 
cứu cha là hành động của tình phụ 
tử thiêng liêng, đáng trân trọng.  
Nhưng cách nào đó cũng là một 
sự phục vụ đem sự sống lại cho 
con người.  Ông Khanh khâm 
phục em bé, đồng thời tự vấn lư-
ơng tâm về việc phục vụ cho tha 
nhân của ông.  (Ở đây xin được 
miễn bàn về chuyện quyên sinh). 

Chuyện Mẹ Têrêsa Calcutta: 
Mẹ Têrêsa Calcutta viếng 

nước Pháp.  Mẹ được đi thăm 
thành phố Paris.  Một ông lão ăn 
xin co ro đứng ở ngả tư đường, 
dường như chưa có ai cho ông lão 
gì cả.  Mẹ Têrêsa tiến đến ông 
lão.  Mắt Mẹ sáng, mặt Mẹ hiền, 
cử chỉ Mẹ khiêm tốn, lòng Mẹ ân 
cần thân ái, Mẹ nói: “Tôi không 
có gì cho ông cả, chỉ xin ông cho 
tôi bắt tay cầu chúc sức khoẻ, và 
nguyện xin Thiên Chúa ban Bình 
an cho ông”.  Ông lão ăn xin từ 
bỡ ngỡ đến sửng sờ.  Hình như 

Suy tư  
Mùa Chay  
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ông muốn nói một điều gì mà 
chưa nên lời.  Hoàn hồn lại, vẫn 
tay trong tay Mẹ, ông nói với 
giọng xúc động chẫm rãi: “ Thưa 
bà, tôi đứng xin ở đây hơn mười 
năm rồi, có người cho tôi vài mẩu 
bánh, trái chuối, vài đồng xu, họa 
hoằn lắm cũng có vài đồng bạc lẻ.  
Nhưng chưa có ai cho tôi như bà.  
Xin cám ơn bà, ngày hôm nay tôi 
được biết chắc chắn rằng, tôi vẫn 
là một con người của Thành phố 
Paris này”.   
Lạy Chúa, xin ban cho con có đôi 
mắt tâm hồn sáng, nét mặt hiền 
hòa, tấm lòng bao dung như Mẹ 
Têrêsa, để con mang niềm vui đến 
cho mọi người con giao tiếp.  
(viết theo sách Đường Hy Vọng 
của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn 
Văn Thuận). 
 
Chuyện BS Gioanna Baretta 
Molla: 
Một bà mẹ trẻ, bác sĩ Gioanna 
Baretta Molla đang mang thai hơn 
bảy tháng, chẳng may bà bị bệnh 
u xơ tử cung.  Với tư cách là bác 
sĩ, bà yêu cầu được giữ con mình 
lại.  Trước ngày sinh nở, bà biết 
chắc rằng sinh mạng bà bị đe dọa 
nếu tập trung vào mạng sống đứa 
con, bà nói rõ với các bác sĩ: 
“Nếu quý vị phải chọn lựa giữa 
con tôi và tôi, thì hãy chọn con 
tôi, tôi đòi hỏi như thế.  Hãy cứu 
lấy nó”. Bà sinh cô bé Jeanne 
Emmanuell Molla an toàn ngày 
21-4-1962, đúng bảy ngày sau, 
ngày 28-4-1962 bà thanh thản ra 
đi, và biết chắc rằng con gái bà, 
bé Jeanne E Molla mạnh khỏe 
bình an.  Ngày 15-5-2004, bà 
được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI 
phong thánh: Thánh Goanna Ba-
retta Molla.  ĐGH nói: “ Một 
người mẹ còn trẻ thuộc Giáo phận 
Milan, vì muốn cứu sống con gái 

mình, đã hy sinh mạng sống mình 
trong một cuộc hiến tế có tính 
toán trước”.  Thế đấy, chỉ cần là 
một Người Mẹ trọn vẹn ý nghĩa 
cũng đủ được phong thánh.  (viết 
theo “Ơn Gọi Nên Thánh” của 
Cursillista Phanxicô xaviê Trần 
Duy Nhiên, ông vừa được Chúa 
gọi ngày 8-2-2009 tại Saigon.  
Xin dâng một lời kinh để nhớ đến 
người anh em Cursillista). 
 
Chuyện ông Lê hùng Khanh: 
Vào sáng một ngày trong tháng 
12 mới đây, cận Lễ Giáng Sinh, 
ông Khanh đi làm sớm, khi gần 
tới chỗ làm, điện thoại reo, cô con 
gái Margaret Tuyết Mai gọi.  Ông 
Khanh vội vàng quay trở về vì 
con gái ông cần sự giúp đỡ, xe cô 
bị hỏng battery bất ngờ, mà nếu 
gọi insurance AAA thì muộn mất.  
Ông Khanh vẫn luôn giữ thói 
quen tới chỗ làm sớm hơn giờ quy 
định. Thế mà hôm đó ông không 
nghĩ gì việc trễ giờ, hay những 
phiền hà do việc trễ giờ có thể 
gây ra.  Ông Khanh hăm hỡ vui 
vẻ lo giúp con, ông còn bảo con 
gái vô xe ngồi sợ trời lạnh.  Tuy 
vậy, hai cha con mỗi người một 
việc sau 20 phút là xong. Dặn dò 
con gái lái xe cẩn thận, rồi ông 
cũng đi làm.  Chạy được một 
quảng ngắn, tự nhiên ông nhịp 
nhịp vào tay lái hát nho nhỏ một 
đoạn thánh ca quen thuộc nào đó.  
Ông giựt mình: hóa ra mình đang 
vui.  Đáng lẽ ra phải bực mình vì 
bị trễ giờ và mệt chứ.  Ông cảm 
thấy trong lòng chẳng những vui, 
mà còn thật bình an.  Một sự bình 
an ít khi có, nhẹ nhàng lâng lâng 
khó diển tả, chỉ cảm nhận.  Thong 
thả lái xe, ông Khanh suy nghĩ: 
chỉ mới giúp con một tí xíu công 
việc chẳng đáng gì, mà ông có 
được niềm vui và sự bình an quý 

báu như vậy.  Thế thì lâu nay 
những công việc ông làm, cứ tạm 
gọi là phục vụ hay giúp đỡ người 
khác, tại sao ông không có niềm 
vui và sự bình an giống như vậy ? 
Suốt buổi sáng ông Khanh dần 
dần nhớ lại: 
*- Có khi ông Khanh lắng nghe, 
chia sẻ, khuyên giải, an ủi những 
uất giận, lo buồn của một ông cụ 
90 tuổi, ông Khanh phải bỏ ra 
nhiều thời giờ cho ông cụ đồng 
thời vẫn lo công việc, mãi cho 
đến khi ông cụ vui vẻ nói: “bây 
giờ thì tôi được nhẹ nhàng rồi, 
cám ơn ông”.  Thấy ông cụ tươi 
tỉnh nở nụ cười, ông Khanh vui 
lắm, vui đến nỗi nghẹn ngào, vì 
đã góp phần đem niềm vui đến 
cho ông cụ. 
Nhưng đó không phải là thứ niềm 
vui và bình an ông mới nhận 
được. 
*- Có  một chị khách hàng rất ít 
khi chịu đi lễ, ông Khanh khuyên 
nhủ thì chị bảo “em tội lỗi nhiều 
lắm không dám vô nhà thờ gặp 
Chúa” (!).  Ông Khanh xin lỗi chị 
để kể một thí dụ:  nếu người cha, 
người mẹ nào đó chẳng may có 
đứa con bỏ nhà ra đi, sau em hối 
hận vì đã làm cho cha mẹ em sầu 
khổ, héo hon.  Em quay trở về 
nhà, nhưng sợ cha mẹ la rầy quở 
trách nên chỉ đứng bên kia đường, 
xa xa mà nhìn vào nhà.  Chị có 
nghĩ rằng cha mẹ em đã rất mong 
em về, và dĩ nhiên cũng sẳn sàng 
tha thứ hết tất cả tội lỗi của em 
không ?  Cha mẹ em chỉ chờ em 
bước vô nhà để ôm em vào lòng 
không?  Chị khách hàng cảm 
động không trả lời, nhưng trước 
khi bước ra khỏi tiệm, chị nói:  
“nghe ông, em sẽ đi lễ”.  Những 
lần sau, khi chị đến tôi hỏi: ”chị 
vẫn đi lễ chứ ?”, chị bảo: “em đi 
lễ ở nhà thờ Saint Victor”.  Ông 
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Khanh thầm tạ ơn Chúa, 
ông vui mừng lắm … 
Nhưng đó cũng không 
phải là thứ vui mừng và sự 
bình an mà ông mới nhận 
được. 
*- Ngày kia trước cửa 
tiệm, một cô gái trẻ định 
mở cửa xe, thì một ông 
homeless đi tới nói điều gì 
đó, có lẽ ông xin tiền.  Cô 
gái không mở cửa xe, mà 
xoay lại nói chuyện với 
ông homeless.  Ông 
Khanh để ý theo dõi, tuy 
gần nhưng ông không 
nghe họ nói những gì.  
Câu chuyện của họ có vẻ 
càng ngày càng rộn ràng, 
sôi nổi, thân mật.  Tự 
nhiên ông Khanh nghĩ 
rằng cô gái và ông homeless đang 
nói với nhau về Tình Yêu của 
Thiên Chúa, về hạnh phúc hay sự 
bình an, về tha thứ khoan dung 
cho người khác và cho chính 
mình, về kiếp con người ngắn 
ngủi, về quê hương thật của con 
người là ở trên trời, hay những gì 
đại loại như thế.  Ông Khanh nghĩ 
vậy, rồi bước vô phía bên trong 
làm dấu Thánh Giá, chấp hai tay 
hướng về họ, cầu xin Thiên Chúa 
hiện diện thực sự nơi hai người 
anh chị em này, mở lòng, mở trí 
họ để thông cảm nhau trong lời 
nói, và nhìn thấy tấm lòng chân 
thật của nhau trong ánh mắt, trong 
trái tim.  Mươi phút sau, thật bất 
ngờ, chuyện khó có thể tưởng 
tượng, cô gái trẻ sang trọng và 
ông homeless hôi rượu, bẩn thỉu 
ôm nhau một cách rất thân tình và 
lâu.  Rồi cô gái lên xe đi, ông 
homeless cũng đi.  Ông Khanh tin 
chắc rằng trong lòng hai người 
anh chị em này đều có một niềm 
vui mới lạ, mà đời họ lâu nay 

chưa có.  Ông Khanh lại làm dấu 
Thánh Giá tạ ơn Chúa.  Ông 
Khanh mục kích từ đầu, từng diễn 
tiến, nên ông vui lắm, Chúa ban 
cho ông cơ hội chiêm ngưỡng một 
gương phục vụ tuyệt vời cho 
người nghèo khó bị khinh mạt, 
sống bên lề xã hội. 
Nhưng đó cũng không phải là 
niềm vui và sự bình an mà ông 
mới nhận được sáng nay. 
Tại sao ? 
Ông Khanh nghĩ rằng, câu trả lời 
có tế nhị, nhưng thật tự nhiên: chỉ 
vì cô gái Margaret Tuyết Mai là 
con của ông.  Quá đơn sơ, thật chí 
lý.  Đơn sơ như người mẹ thức 
trắng đêm để ru con ngủ khi nó 
ốm đau. Chí lý như người cha cật 
lực làm việc suốt cả ngày đêm 
mong sao có tiền mang về nhà 
nuôi vợ con.  Người mẹ đó, người 
cha đó còn có niềm vui và sự bình 
an nào cho bằng, khi họ nhìn đứa 
con ngon giấc, hay gia đình họ 
quây quần bên mâm cơm đạm 
bạc. 

Chúa Giêsu nhập thế là 
để phục vụ, chứ không 
phải để được phục vụ. 
Chúa phán dạy các môn đệ: 
“(hãy) làm người phục vụ 
mọi người” [ Mc 9: 35 b]. 
Chúa Giêsu rửa chân cho 
các môn đệ, rao giảng, 
chữa lành hồn xác cho 
mọi người, phán dạy: 
“anh em hãy yêu thương 
nhau như Thày đã yêu 
thương anh em”, lập Bí 
Tích Thánh Thể, chịu chết 
cứu chuộc nhân loại, Phục 
Sinh v.v…Tất cả những 
phục vụ của Chúa Giêsu 
đều làm với tấm lòng của 
Người Cha yêu thương 
con cái.  Sự Phục vụ của 
Chúa Giêsu là Mầu 

Nhiệm Phục Vụ, vì Thiên Chúa là 
Tình Yêu.  Đó là lý tưởng của sự 
phục vụ mà Chúa Giêsu, Thày 
Chí Thánh mong muốn người 
Kitô hữu, đặc biệt người Cursil-
lista phải hướng lên, vươn tới.  
Mọi sự phục vụ của con người, dù 
là phục vụ Tin Mừng hay phục vụ 
tha nhân cũng chỉ là giọt nước 
trong Đại Dương Lòng Thương 
Xót  Chúa. 
Ngẫm nghĩ như vậy, trong Mùa 
Chay Thánh nầy ông Lê Hùng 
Khanh tự hứa sẽ khắc ghi và 
chiêm niệm câu nói bất hủ của 
Thánh Phaolô, Quan Thày Phong 
Trào Cursillo: “Tôi sống, nhưng 
không phải là tôi sống, mà là Đức 
Kitô sống trong tôi”. [Gl 2:20a]. 
Tạ Ơn Thiên Chúa. 

ANRÊ LÊ ĐÌNH KHÔI. 
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Một tháng trước lễ Giáng Sinh 
2008 vừa qua, tôi nhận được thiệp 
mời dự lễ cưới của con chị bạn ở 
Dallas, Houston.  Ngập ngừng và 
suy nghĩ tôi có nên đi hay không.  
Chị ấy ở tận bên Dallas.  Xa xôi 
quá mà ngày cưới lại là ngày 28 
Tết.  Do dự mãi rồi cuối cùng tôi 
quyết định phải đi.  Gia đình chị 
không những thân thiết mà còn có 
ân tình gắn bó với gia đình tôi.  
Đã hơn mười năm nay, chúng tôi 
không có cơ hội gặp lại nhau.  Vã 
lại nhân dịp này tôi cũng muốn 
ghé Houston thăm vài người bạn 
cũ. 

Vì là mùa Đông, nên những 
ngày tôi lưu lại ở Dallas, khí hậu 
không được tốt lắm.  Mưa gió 
nhiều hơn là nắng ráo.  Bầu trời u 
ám, mưa rỉ rả, gió đến bất thường.  
Nhà có đám cưới nên bao nhiêu là 
việc phải làm trong nhà.  Được 
dịp tụ họp nên chúng tôi vừa làm 
vừa trò chuyện thăm hỏi không 
dứt.  Tôi cảm thấy thời gian 
thoáng qua mau và không gian 
thật ấm cúng mặc dầu bên ngoài 
trời lạnh buốt. 

Trưa mồng Một Tết, tôi đáp 
máy bay xuống Houston.  Ở đây 
tôi có hai nhóm bạn.  Một nhóm 
“mi-tao” từ thời Trung học ở 
Nhatrang và một nhóm đồng 
nghiệp cũ hồi còn ở Saigon.  
Người nào cũng xấp xỉ bảy mươi 
hay lớn hơn.  Thật là quí hóa khi 
những người bạn già còn có giờ 
phút ngồi bên nhau để ôn lại 
những kỷ niệm đẹp thuở xa xưa.  
Mỗi nhóm có những niềm vui, nổi 
buồn riêng theo thời gian. 

Thành phố Houston quá rộng 
lớn.  Nhà vườn rộng rãi và đẹp, 
giá tiền lại rẽ hơn California 
nhiều.  Từ nhà bạn này đến nhà 
bạn kia cũng mất cả tiếng đồng hồ 
lái xe.  Thời gian gặp gỡ bao 

nhiêu cũng không đủ nên bạn bè 
cứ níu kéo hoài mà lòng tôi thì 
nôn nóng vì chưa làm được một 
việc cần làm sớm.  Đó là tôi phải 
tìm thăm một chị bạn Cursillista 
trong nhóm cầu nguyện của 
chúng tôi hiện đang dưỡng bệnh ở 
thành phố này. 

Năm 1997 tôi đi dự khóa Tĩnh 
Huấn Cursillo SJ174 tại Camp St. 
Francis.  Sau một thời gian vất vả 
và thử thách, nhóm của chúng tôi 
mới được thành hình.  Nhóm gồm 
năm người cùng lứa tuổi, cùng 
chung một Decuria Monica trong 
khóa ba ngày ấy nên dễ hòa đồng, 
thông cảm và yêu thương nhau.  
Mỗi tháng nhóm họp một lần vào 
chiều Thứ Bảy.  Buổi họp thường 
đủ mặt.  Học hỏi lời Chúa, chia xẻ 
tâm tình để an ủi nâng đở nhau 
sống Đạo tốt trong gia đình cũng 
như ngoài xã hội. 

Năm 1999, nhóm chúng tôi có 
kết nghĩa với một giáo xứ nghèo 
ở Xẻo Dinh - Rạch Giá, giúp cha 
xứ Phạm văn Thành lập một tủ 
thuốc tình thương nhỏ.  Tôi có gởi 
tặng Cha tấm hình năm chị em 
chụp lúc họp nhóm.  Để cám ơn, 
Cha vui mừng đặt tên cho nhóm 
chúng tôi là “Nhóm Ngủ Long 
Công Chúa”.  Vài năm sau thì 
Cha thuyên chuyển đi nhiều xứ 
đạo nhỏ khác cũng thuộc giáo 
phận Long Xuyên nhưng Cha vẫn 
giữ liên lạc thường xuyên với 
nhóm.  Lần lần nhóm chúng tôi 
được thêm hai chị nữa nhưng 
chẳng được bao lâu thì có một chị 
ra đi.  Từ đó Cha Thành cho 
chúng tôi cái tên mới là “Ngủ 
Long cộng 1.” 

Nhóm đang vui vẻ tình cảm 
như thế mà chị Xinh (tên chị bạn 
đang ở Houston) vì hoàn cảnh gia 
đình phải từ giả nhóm dọn qua 
Houston ở với gia đình con gái. 

SỐNG

NIỀM

TIN
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Hằng năm cứ vào đầu tháng 
Tám thì nhà Dòng Đồng Công ở 
Missouri tổ chức Đại Hội Thánh 
Mẫu.  Người người ở khắp nơi 
hành hương đến đây để tham dự 
rất đông.  Không những ở trong 
nước Mỹ mà cả các nước khác 
trên thế giới. 

Sáng ngày khai mạc Đại Hội 
thì hung tin được truyền thông 
khắp nơi.  Một xe đò chở người đi 
hành hương khởi hành từ nhà thờ 
La Vang Houston, trên đường đi 
gần đến Dallas, xe bị tai nạn làm 
chết 13 người tại chỗ. một số bị 
thương nặng.  Các nạn nhân được 
chở bằng máy bay vào các bệnh 
viện gần đó cứu chửa.  Mấy hôm 
sau, chúng tôi lại được gia đình 
chị Xinh cho hay là có chị Xinh 
đi trong xe hành hương bị tai nạn 
đó.  Chị bị thương rất nặng đang 
nằm nhà thương.  Nghe tin, chúng 
tôi lo buồn và thương bạn, nhưng 
chỉ biết hỏi thăm qua người nhà 
mà thôi vì bạn ở xa quá.  Khi biết 
tôi đi Houston, các chị trong 
nhóm dặn thế nào cũng cố gắng 
tìm gặp chị để đại diện nhóm hỏi 
thăm tình hình sức khỏe và sinh 
hoạt hằng ngày của chị như thế 
nào? 

Tôi gọi ngay chị khi đến 
Houston, nhưng nhà không có ai 
bắt điện thoại, tôi đành để lại lời 
nhắn.  Đã mấy ngày qua sao 
không thấy chị gọi lại.  Tôi gọi 
lần nữa cũng như vậy thôi. 

Tôi đang lo, sợ không thăm 
được chị thì ân hận lắm.  May 
quá, chiều hôm ấy chị gọi tôi.  
Chị bảo là các bạn ở Cali báo cho 
chị biết là tôi đang ở Houston và 
cho chị số cell phone của tôi.  Tôi 
mừng quá hỏi chị có nhận được 
lời nhắn của tôi không?  Hỏi ra 
mới hay là tôi đã gọi sai một số 
trong các số điện thoại của chị.  

Ôi may quá, tôi hẹn ngày đến 
chị. 

Tôi bấm chuông cửa nhà chị 
và chờ đợi.  Nghe tiếng dép lẹp 
xẹp chừng đôi ba bước rồi tiếng 
mở cửa tiếp ngay.  Chị nhận ra tôi 
với nét mặt rạng rở:  - “Mời các 
chị vào.” 

Vừa nói chị vừa lùi lại sau 
đứng ôm cánh cửa mở rộng để 
chúng tôi vào.  Tôi mừng gặp chị 
với bao xúc động và ngạc nhiên.  
Tôi nhìn chị từ đầu đến chân, chị 
có ốm đi nhưng không thấy có 
dấu vết gì để lại sau một tai nạn 
khủng khiếp.  Mặt chị tươi tỉnh, 
giọng nói cười tự nhiên như trước 
kia.  Tôi ngồi xuống ghế thì đã 
thấy chị đi vào bếp.  Tôi theo sau 
cản chị đừng bận tâm nước non gì 
cả.  Chị chu đáo quá đã lo sẵn 
một khay có mấy cái tách và một 
bình trà nóng.  Có lẽ khi tôi gọi 
thì chị chuẩn bị trà nước rồi ra 
ngồi sẵn ở cái ghế gần cửa lớn để 
ngóng chờ. 

Tôi ngồi bên chị để lắng nghe 
chị chậm rãi kể chuyện.  Hôm ấy, 
xe chở đoàn hành hương có chị 
khởi hành từ nhà thờ La Vang lúc 
7 giờ tối.  Sau khi ổn định, xe 
chạy, cô hướng dẫn đoàn thông 
báo vài điều cần thiết, rồi cùng 
đọc kinh chung, xong rồi mọi 
người được chia phần ăn tối. 

Trời đã tối hẳn.  Xe đã chạy 
được gần 4 tiếng đồng hồ trên xa 
lộ yên vắng.  Chị nhìn quanh 
mình ai cũng lim dim tìm giấc 
ngủ.  Chị chưa ngủ được nên cầu 
nguyện: - Lạy Chúa, xin ban cho 
con giấc ngủ ngon để ngày mai có 
sức đi dự Đại Lễ Kính Mẹ. 

Chị nhắm mắt lại và ngủ lúc 
nào không hay.  – Cha Hòa đây.  
Cha Hòa đây.  Bà đã tỉnh chưa?  
Chị đang còn mơ màng nửa tỉnh 

nửa mê mà tai nghe văng vẳng 
câu hỏi đó lập đi lập lại.  Chị hé 
mắt nhìn Cha gật đầu. 

Cha vui mừng nói:  - Ồ, bà đã 
tỉnh rồi, tôi làm phép xức dầu cho 
bà nhé.  Rồi những ngày kế tiếp, 
các cha và nhiều người tới thăm.  
Chị đã phải trải qua ba nhà 
thương để chửa trị.  Con gái cho 
chị biết chị là một trong chín 
người bị thương nặng.  Khi đến 
gặp chị lần đầu, cháu rất kinh 
hoàng không nhận diện ra mặt 
chị.  Mặt đầy máu me, răng không 
còn vì quai hàm bị gãy ra ngoài, 
miệng méo xệt.  Chị chỉ cho tôi 
xem cái xương hàm giả.  Bác sĩ 
bảo đặt hàm vào bên trong rất 
khó, nhưng ông cố gắng làm để 
đường mổ khâu không lộ vết thẹo 
trên mặt.  Chị vén tay áo chỉ cho 
xem những đường mổ để lắp 
xương giả vào.  Tay trái, tay phải 
đều phải mổ để thay vào ống 
xương kim loại.  Chân trái bị 
nặng hơn, lắp xương từ trên bắp 
vế xuống đến đầu gối.  Xương vai 
bên trái gãy từ giữa ngực ra đến 
vai nên cũng phải mổ để lắp 
xương giả.  Tất cả xương giả đều 
bằng kim loại do những ốc vít 
xoắn để giữ mối liền nhau.   

Chị cười bảo: - Trong người 
của mình bây giờ toàn là đinh ốc. 

- Chị có còn đau nhiều 
không? 

- Vẫn còn đau, nhất là khi cử 
động mạnh hay trở trời.  À, mình 
có cái kỹ niệm này để khoe với 
chị.  Vừa nói chị vừa đứng dậy đi 
chậm chậm vào phòng.  Tôi nhìn 
theo dáng đi của chị.  Chị đi hơi 
khó khăn và khập khểnh.  Như 
biết ý tôi, chị nói: 

- Cái chân bị mổ lấp ống 
xương giả, bị ngắn đi nên mình đi 
chân thấp chân cao. 
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Một lúc sau chị đem ra một 
tượng Đức Mẹ cao chừng hơn 
một gang tay và một xâu chuổi 
bằng gổ đen rất đẹp để trong bọc 
bằng da may rất công phu 

- Đó là quà của ông bác sĩ Mỹ 
mổ thay quai hàm cho mình. 

Ông bảo: 
- Mình đến với Đức Mẹ 

không được, thì bây giờ Đức Mẹ 
tìm đến với mình. 

Chị rất xúc động và trân quý 
ôm hai kỹ vật vào ngực. 

Tôi cười hỏi chị: 
- Thân thể chị mang nhiều 

thương tật, đau đớn thế mà vẫn 
thấy mặt chị tươi tỉnh, chẳng than 
thở gì cả. 

- Mình còn đau, nhưng phải 
Tạ ơn Chúa.  Chị tạ ơn Chúa giúp 
mình nhé.  Qua tai nạn này bao 
người chết mà mình còn sống 
được là nhờ Ân Huệ Chúa cho.  
Chúa đã chữa lành mình qua bao 
vị ân nhân, bác sĩ tận tình chữa 
trị.  Các cha, các người quen cũng 
như không quen đã cầu nguyện, 
lui tới thăm viếng để mình thêm 
sức mạnh tinh thần. 

Thân xác mình Chúa cho còn 
sống ngày nào thì Tạ Ơn Chúa, 
còn về phần hồn mình muốn được 
thanh thản, mình cố gắng hảm 
mình, hy sinh, nhịn nhục được gì 
thì xin dâng lên Chúa.  Xin Chúa 
cho đức tin nhiều hơn để sẳn sàng 
khi Chúa gọi. 

Nghe giọng nói chân thành và 
vững vàng của chị làm tôi thấy tin 
tưởng và vui lây.  Trước khi đến 
đây, tôi cứ ngở là sẽ gặp một chị 
Xinh rầu rĩ và sẽ nghe những lời 
ta thán chán chường.  Nhưng thực 
tại khác với ý nghĩ của tôi.  Tôi 
cảm phục chị và mong chị vẫn 
tiếp tục cuộc sống bình an. 

Tôi hỏi hằng ngày chị làm 
gì? 

- Tạ ơn Chúa, mình đã có sức 
để tự lo việc cá nhân cho mình 
mỗi ngày được.  Chúa nhật mỗi 
tuần con gái chở mình đi lễ, 
mình dùng gậy đi cho vững.  Sau 
sáu tháng mình trả xe lăn lại cho 
nhà thương.  Xe lăn tốt, rất tiện 
lợi, nhưng còn nhiều người đang 
cần hơn mình.  Ngày thường thì 
mỗi sáng mình đọc kinh nguyện 
cũng mất mấy giờ.  Chiều đến 
lần chuổi hạt, đọc sách, cầu 
nguyện là hết ngày. 

Trước khi về, tôi hỏi chị cần 
nhắn gì với nhóm không? 

- Mình nhờ chị nói với nhóm 
Tạ Ơn Chúa cho mình với.  Cầu 
xin Chúa thêm Đức Tin cho 
mình, biết sống Đức Tin trong 
cuộc đời còn lại để bất cứ giờ 
nào Chúa gọi cũng xin vâng. 

Tôi tạ ơn Chúa cùng Chị.  Tạ 
ơn Chúa vì có Chúa ở với chị lúc 
này.  Nếu chị không biết Chúa, 
không có lòng tin vào Chúa thì 
giờ phút này cuộc đời chị sẽ khổ 
biết bao với những thương tật 
mang nặng trong thể xác.  Với 
một tinh thần nặng trĩu âu lo và 
suy nhược. 

Chị đã và đang sống lời Chúa 
với tất cả sự phó thác.  Tôi chợt 
nhớ đến câu “… Kinh Thánh 
nói:  Mọi kẻ tin vào Người sẽ 
không phải thất vọng. (Rm 10, 
11) và “... Tất cả những ai đang 
vất vả mang gánh nặng nề, hãy 
đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi 
bồi dưỡng...” (Mt 11, 28) 

ELIZABETH LƯU 

(tiếp theo trang 13) 

MINH TIẾN 

hoá của người cursillista. “Một 
tay nắm Chúa, một tay nắm anh 
chị em !” Ở cái thế kiềng ba chân 
vững chãi ấy, chúng ta còn phải 
sợ hãi chi. Cứ hân hoan mà tiếng 
bước theo tiếng gọi của Thày 
Chí Thánh. Nhưng chúng ta nên 
nhớ rằng : “ có yêu nhau, thì mới 
nắm chặt tay nhau được, nếu 
không thì chỉ là một cái nắm tay 
hờ hững, gượng gạo”. Yêu Chúa 
thì dễ, nhưng yêu thương anh em 
mình – người anh em với những 
cá tính, với những thói tật khác 
nhau, đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ 
Cái Tôi. Đó chính là điều Thày 
Chí Thánh đang mời gọi chúng 
ta hôm nay. 

Chớ gì mùa Chay Thánh nầy 
là dịp để cho mọi cursillista cùng 
suy tư, nghiềm gẫm để tìm ra ẩn 
số đúng nhất để hoàn thành tốt 
đẹp phương trình yêu thương. 
Đáp số của phương trình ấy chắc 
chắn sẽ đem đến cho mỗi người 
chúng ta niềm an bình, thánh đức 
để xứng đáng đón mừng đại lễ 
Phục Sinh vinh quang của Chúa 
chúng ta. 

“Lạy Thày Chí Thánh, chúng 
con thân phận mỏng dòn, yếu 
đuối. Chúng con rất muốn sống 
Ngày Thứ Tư thật trọn vẹn theo 
Thánh Ý Thày. Xin Thày dẫn dắt 
chúng con biết từ bỏ Cái Tôi của 
mình, để trọn Mùa Chay Thánh 
nầy, chúng con biết sống tha thứ 
và hòa giải với mọi người chung 
quanh. Xin Thày ban xuống cho 
chúng con sự can đảm và sự 
khôn ngoan, để ra đi hăng say 
làm chứng nhân Phúc Âm hoá 
trong mọi môi trường cuộc sống 
cuả chúng con. Amen” 
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Tôi ngồi đây nhìn ra biển và 
nhìn Thánh Giá trên nóc cao nhà 
Thờ Thánh Augustine, Waikiki. 

Thánh Giá và tôi cùng nhìn ra 
biển. Biển mêng mông. Biển rộng 
lớn, bao la. Biển hôm nay xanh 
biếc với những con sóng bạc đầu 
trắng xóa lốm đốm trên mặt biển. 
Mặt biển xanh êm ả và bình thản,  
cho tôi một cảm giác xa vời thật 
nhẹ nhàng. 

Thánh Giá trên nóc cao nhà 
thờ, ngày ngày, tháng tháng nhìn 
ra biển.  Thánh Giá chắc cũng 
thấy biển đẹp, rất đẹp. Biển đẹp 
theo con nắng ngày hè, biển đẹp 
trong cơn mưa mùa đông. Biển 
đẹp với trăng tròn đêm xuống, 
biển đẹp khi hoàng hôn về, biển 
đẹp khi bình minh vừa ló rạng. 
Biển mang một sức mạnh khôn 
cùng của nước, chẳng nước soi 
mòn được đá đó sao. 

Hôm nay là ngày Lể Tro, đầu 
mùa chay. CHÚA GIÊSU trên 
Thánh Giá chắc đang nghĩ về 
cuộc đời ba mươi ba năm của 
mình. Hai ngàn không trăm lẻ 
chín năm về trước, CHÚA GIÊSU 
bắt đầu bước vào giai đoạn cuối 
cùng của cuộc hành trình trên trần 
thế . Lúc đó, NGÀI đã sẵng sàng 
trực diện với mọi thử thách, mọi 

đớn đau, mọi sỉ nhục và những thất 
vọng ê chề mà loài người đã mang 
đến cho NGÀI.Chén đắng của 
NGÀI,  NGÀI đã uống, uống trọn 
vẹn, uống cạn, uống hết. NGÀI  
uống chén đắng của NGÀI trong 
tinh thần vâng phục, với niềm tin 
tưởng tuyệt đối nơi CHA NGÀI. 

Còn tôi, tôi có sẳn sàng uống 
chén đắng mà NGÀI trao cho tôi? 
Câu trả lời thật là khó. 

Nhìn lại năm mươi bốn năm, 
qua cuộc hành trình của đời tôi. 
Những cơ hàn thời thơ ấu, bửa 
đói, bửa no, lang thang như một 
trẻ mồ côi, đầy nhục nhằn đói 
khát. Đói khát những bữa cơm no, 
đói khát một mái gia đình có cha 
mẹ, yêu thương và đầm ấm. Nghĩ 
lại, tôi ngở, chén đắng của tôi, tôi 
đã uống cạn. 

Lớn lên, như mọi người, tôi 
lập gia đình rồi sanh con để cái, 
với một ước mơ đơn giản cho một 
mái ấm an bình. Thời cuộc xoay 
vần, đời sống hôn nhân đem 
nhiều ngở ngàng khốn khó. 
Chồng tôi với lối làm ăn thiếu cân 
nhắc, đã tạo ra những cơn bảo táp 
đảo lộn  yên bình của gia đình. 
Chồng tôi làm nhiều và mất mát 
cũng nhiều, mất nhiều hơn được. 
Anh mất mà cả các con tôi và tôi 

cũng mất mát không kém. Các 
con tôi thiếu vắng hẳn người cha 
trong gia đình, tôi thiếu đi tình ấp 
ủ chia sẻ của người chồng. 
Những khó khăn dồn dập, gánh 
nặng đè lên hai vai, tôi tưởng đã 
ngã gục. Một tay cố bơi chèo níu 
kéo, chống đở, một tay vun sới 
cho các con còn một mái ấm. Cố 
gắng thật nhiều, đôi khi tưởng 
như vô vọng. Thất vọng chồng 
chất ,những buồn lo, cô đơn, một 
lần nữa, tôi ngở chén đắng của 
tôi, tôi đã uống cạn. 
Con cái tôi nên khôn lớn và bổng 
xa cách, lạnh lùng. Vợ chồng 
không còn mặn nồng chăn gối. 
Chồng tôi vẫn mãi như một con 
thiêu thân, mê hoặc bởi ánh sáng 
ảo tưởng của danh vọng và tiền 
bạc. Ngoài con số của đồng tiền 
và toan tính lợi hại, chồng tôi 
chẳng còn gì thân thương để chia 
xẻ với tôi. Chúng tôi sống với 
nhau không linh hồn và vô tri. Tôi 
không muốn các con tôi bị thiệt 
thòi, chia xa bởi thiếu cha hay 
vắng mẹ, tôi nhẩn nại đợi chờ, 
cầu xin cho một nhiệm mầu, giúp 
chồng tôi thay đổi, và  thức tỉnh . 
Cái gia đình nhỏ bé của tôi, đè 
nặng trên vai, sức tôi như không 
còn đủ để níu kéo, nhiều lần đã 

Chén Đắng  
và Mùa Chay 
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muốn buông xuôi. Thương con, 
thương ngày tháng qua bao công 
vun sới. Tôi vẫn tiếp tục chịu 
đựng trong hy vọng. 

Đau khổ, cô đơn  bởi những 
xa cách lạnh lùng, vô tâm và thờ 
ơ của chồng con. Đau khổ với 
những mất mát tinh thần và vật 
chất , tôi một lần nữa nâng chén 
đắng và tưởng đã uống cạn. Hạnh 
phúc thật đơn giản mà tìm mãi 
không thấy, kiếm hoài không ra. 

Có lẽ, chén đắng của tôi, tôi 
càng uống càng đầy thêm, không 
cạn. Chén đắng, dù muốn hay 
không, tôi vẫn phải nâng lên và 
uống.  Chén đắng của tôi, tôi phải 
uống, uống một mình, không thể 
chia sẻ với ai. Uống một mình 
cho đến cạn, chén đắng mới trọn 
vẹn. 

CHÚA GIÊSU khi xưa, lúc 
mới ra đời, chắc NGÀI cũng 
chẳng bao giờ ngờ đến chén đắng 
mà CHA NGÀI đã trao cho 
NGÀI. Chén đắng mà CHÚA 
GIÊSU đã được tự do chọn lựa. 
Sự chọn lựa là uống cạn hay 
không uống. Nơi NGÀI, sự chọn 
lựa đã rõ ràng. Nâng chén đắng 
trên tay, NGAÌ uống không phân 
vân suy tính. 

Chén đắng,  NGÀI uống để 
chứng minh một vâng phục tuyệt 
đối. Hơn thế nữa để chứng minh 
một tình yêu bao la, một tình yêu 
không biên giới và không bao giờ 
cạn cho một đời vĩnh hằng. 

Như một an bầy, chén đắng 
trên tay, mà lòng tôi đầy phân vân 
và lo sợ, không uống thì bao giờ 
mới cạn, uống thì khó nuốt mà 
mãi cũng không vơi. 

Biển rất mênh mông, rộng 
lớn, nhưng biển cũng có giới hạn 
của nó. Biển có bờ bên này và bờ 
bên kia. Với tầm mắt giới hạn của 

loài người, tôi chỉ nhìn thấy được 
bờ bên này, nhưng không thể thấy 
bờ bên kia. Chén đắng của tôi đến 
bao giờ mới cạn?. Cầm chén đắng 
trên tay, tôi thấy sao mà đầy quá, 
uống tới bao giờ mới vơi. Chén 
đắng có cạn tôi mới thấy được 
đáy cốc. Như biển có cạn, tôi mới 
thấy được bờ  cát của hai bên. 
Biết đến bao giờ biển mới cạn?
Hôm nay bắt đầu vào mùa chay. 
Tôi đón mùa chay bằng nước mắt. 
Nước mắt cho tôi, cho chồng tôi, 
cho các con tôi và cho CHÚA với 
bốn mươi ngày khổ nạn. CHÚA, 
qua bốn mươi ngày khổ nạn bằng 
cái chết đau thương trên Thập 
Giá. Để rồi NGÀI đã sống lại. 
Sống lại trong vinh quang và vĩnh 
cửu. Chén đắng của NGÀI, NGÀI 
đã trân trọng uống cạn, uống một 
mình và uống hết, để đáy cốc hiện 
ra một ân sủng tuyệt vời từ CHA 
NGÀI ban tặng cho NGÀI. 

Năm mươi bốn năm qua, chén 
đắng của tôi đầy nhiều hơn vơi, 
chưa cạn, nên tôi không  thể thấy 
được ân sủng nơi đáy cốc. 

Tôi cũng giống như các Tông 
Đồ xa xưa của CHÚA, rất yếu 
đuối và khờ khạo, nên chỉ muốn 
vội vàng uống cạn chén đắng, để 
xong rồi sẽ được ân huệ trao ban, 
hưởng vinh quang, thanh nhàn 
sống với CHÚA và bên CHÚA. 

Lạy CHÚA, trong mùa chay 
này, xin cho con nhận thức được 
tình yêu vô biên mà CHÚA dành 
cho con. Cho con lòng can đảm 
chấp nhận chén đắng mà CHÚA 
trao. Để con biết trân trọng nâng 
chén đắng lên, uống khoan thai 
và bình thản, không vội vàng, hấp 
tấp. Để con biết thưởng thức vị 
ngọt ngào êm thắm sau khi nuốt  
trọn vẹn một ngụm đắng cay. Để 
con nhìn ra những ân sủng mà 
CHÚA đã cho con. Để con tiếp 

tục phấn đấu và hy vọng. Để con 
sẽ không nản lòng bỏ cuộc. Để 
con biết sống đời phục vụ như ý 
CHÚA muốn. Để con biết hân 
hoan chấp nhận, không buồn 
chán, hay than van. Và để con 
thấy CHÚA trong những người 
làm con đau khổ. 

Nắng chan hòa trên mặt biển, 
Biển lung linh vui. Những hàng 
dừa đùa cợt, đong đưa trong gió.  
Thánh Giá và tôi vẫn nhìn ra biển. 
Biển xanh, xanh biếc, mầu hy 
vọng cho một ngày mai, ngày 
Phục Sinh rồi sẻ đến. 

MARIA HẠ UY DI 
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DANH SAÙCH CAÙC ANH CHÒ CURSILLISTA ÑOÙNG NIEÂN LIEÃM TRONG THAÙNG 02-2009 

Số TT Họ và Tên Ghi chú Số tiền 
1 Thuận Trần &     

2 Điền Trần   $40.00 
3 Chi Ánh Hồng   $20.00 
4 Maria Nguyễn Lan Hương   $20.00 
5 Tịnh Hoàng   $20.00 
6 Hoàng Kế Thế &     
7 Nguyen thi  Hoa   $40.00 
8 Hùynh Thi Hương (texas)   $20.00 
9 Nguyễn Kim Dung( fremont)   $20.00 
10 Giuse Nguyễn Ngọc  Thanh  (đóng cho 5 năm  2008 - 2012) $100.00 
11  Hoàng  Thị  Hoan &     
12 Hoàng văn Thiệt   $40.00 
13 Nguyễn thị  Nguyệt   $20.00 
14 Trần Ngân   $20.00 
15 Mai Nhơn   $20.00 
16 Nguyễn Hồng Mỹ   $20.00 
17 Lê Xuân Sang &     
18 Phan Mai Hương   $40.00 
19  Trần Hồng Phú &     
20 Nguyễn Thúy Nga   $50.00 
21 Hoàng Bá Ngân &     
22 Hoàng Thị Vương   $40.00 
23 Trần Hồng Thuận   $20.00 
24 Trương Thị Hương   $20.00 
25 Nuyễn ThuVinh Tina   $20.00 
26 Hùng  Ngô   $40.00 
27 Anna Vũ (Bác Siển)   $20.00 
28 Qúy Tiến &     
29 Nguyễn  Ngọc Uyên   $40.00 
30 Bác Thông $     
31 Loan Phan   $50.00 
32 Maria nguyễn Thi Nga   $20.00 
33 Anna Uyên Nguyễn&     
34 Giuse Frank Quyết Trần   $100.00 
35 Trần Ngọc Phương   $20.00 
36 Trần Thị Như Thủy  (đóng cho 4 năm  2009 - 2012) $80.00 
37 Nguyễn Kim &Thành   $50.00 
38 Lê Đình Khôi  &     
39 Bùi thị Liên   $40.00 
40 Phạm Thị Yến &     
41 Bùi Duy Sang   $50.00 
42 Trần Thị Như Thủy  (đóng cho 4 năm  2009 - 2012) $80.00 
        
    Tổng cộng hết tháng $1,100.00 
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Thoâng Baùo  cuûa KHOÁI TRUYEÀN THOÂNGThoâng Baùo  cuûa KHOÁI TRUYEÀN THOÂNGThoâng 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. 
 
NỘI DUNG:  - Tùy bút, suy tư, hồi tưởng những kỉ niệm của Phong Trào, của 
      từng Cursillista trong suốt 20 năm qua. 
   - Ghi lại những hình ảnh đáng nhớ của Phong Trào .v.v…. 
 
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. 
 
Lưu ý : các tác giả Cursillista gửi bài về cho Kỷ Yếu, xin vui lòng gửi kèm 
(attachment) một tấm ảnh bán thân để có thể post lên trang làm lưu niệm! 
 
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 Chay Thánh Đức và An Bình trong Thày Chí Thánh Giêsu. 
 
Thân kính trong Thày 
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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 Web-
site 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 

PHOÛNG VAÁN  
ÑÖÙC CHA LOÂRENSOÂ CHU VAÊN MINH, 
GIAÙM MUÏC PHUÏ TAÙ TOÅNG GIAÙO PHAÄN HAØNOÄI 

( Tiếp theo và hết ) 

PV: NHỮNG KINH NGHIỆM CỦA MỘT GIÁO SƯ VÀ GIÁM ĐỐC ĐẠI CHỦNG VIỆN SẼ GIÚP ĐỨC CHA NHỮNG 
GÌ TRONG NHIỆM VỤ CỦA MỘT GIÁM MỤC? 

ĐỨC CHA LAURENSÔ CHU VĂN MINH: 
Giáo phận là một cộng đồng các tín hữu được giao phó cho sự chăm sóc của một Giám mục với sự cộng tác 

của hàng linh mục. Do đó, ta thấy giữa Giám mục và linh mục đoàn có một sự hiệp thông do chức linh mục thừa 
tác là cùng tham dự vào chức tư tế duy nhất của Đức Kitô dầu theo cấp độ khác nhau. Vì thế, linh mục là những 
cộng sự viên gần gũi nhất trong thừa tác vụ của Giám mục. 

Tôi đã sống ở đời như một người tín hữu 50 năm, trải qua các lứa tuổi thiếu niên, thanh niên, trung niên và 
đứng tuổi, trong những lúc hoàn cảnh khó khăn cũng như thuận lợi, trong chiến tranh cũng như trong hòa bình. 
Nhờ đó tôi có thể hiểu được giáo dân quan niệm thế nào về linh mục và những điều họ trông mong ở hàng giáo sĩ. 

Trong nhiều năm, với vai trò là người phụ trách các ứng sinh, và những năm gần đây với cương vị là giáo sư 
và giám đốc Đại Chủng Viện, thì các chủng sinh - linh mục tương lai là đối tượng chính tôi phải quan tâm chăm 
sóc. Nay là Giám mục, tôi phải quan tâm đến cả các linh mục đã ra trường. Vậy trách nhiệm tôi là phải đào luyện 
các linh mục thế nào để thành những linh mục như lòng Chúa và Giáo hội ước mong và đáp ứng được những kỳ 
vọng mà giáo dân đặt nơi các ngài. 

Chúng ta biết rằng việc đào tạo linh mục toàn vẹn là một tiến trình biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Chúa 
Giêsu Mục tử. Với bốn chiều kích: nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ, tiến trình này được thực hiện một 
cách tiệm tiến qua 3 giai đoạn: trước Chủng viện, tại Chủng viện và sau Chủng viện. 

Vai trò của Giáo sư 
Các Giáo sư tại Đại Chủng Viện không phải chỉ dừng lại ở chỗ trình bày, thông truyền cho chủng sinh những 

lý thuyết mà còn phải chia sẻ cả những kinh nghiệm tâm linh, những ứng dụng lý thuyết thánh kinh, triết học, thần 
học và cuộc sống. 

Để giúp các linh mục tương lai có được những tâm tình, thái độ cư xử như Chúa Giêsu mục tử, và để họ có thể 
chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng cho con người hôm nay, Giáo sư phải là người giúp họ hiểu biết về Thiên Chúa, 
về con người, về vũ trụ, về xã hội một cách tốt nhất bao nhiêu có thể. Điều khác biệt quan trọng và căn bản giữa 
Chủng viện và những trường đào tạo cán bộ chuyên môn khác là: trong khi các trường đào tạo chuyên môn nhằm 
trước hết đào tạo những kỹ năng, thì tại các Đại Chủng Viện, các chủng sinh được tạo nên đồng dạng đồng hình 
với Đức Kitô, rồi trên nền tảng đó mới đào tạo những khả năng thích hợp của người mục tử tốt lành.  
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Nhiệm vụ của các giáo sư thần học còn là thăng tiến đức tin, khơi dậy và thông truyền nhận thức đức tin và là 
chứng nhân đức tin nhân danh Chúa và Giáo Hội. 

Ngoài một nền học vấn vững chắc, khả năng về tâm lý, sư phạm để hướng dẫn và giúp các chủng sinh trong 
đời sống học tập, nghiên cứu, các Giáo sư phải có đời sống nội tâm kết hợp sâu xa với Thiên Chúa và lòng yêu 
mến Giáo Hội. 

Một điều không thể thiếu là có những đặc tính cần thiết của một người thầy, một người hướng dẫn ân cần và 
kiên quyết, thanh thản và dứt khoát, giáo sư còn phải là người anh quảng đại, người bạn đồng hành đầy yêu 
thương, nhẫn nại dẫn dắt những người trẻ tiến lên trên con đường hoàn thiện và phải là tấm gương cho chủng sinh 
noi theo. 

Vai trò Giám đốc 
Giám đốc là người có trách nhiệm chính trong 

việc điều hành các sinh hoạt trong Đại Chủng Viện: 
Phải theo sát các chỉ dẫn chung của Giáo hội 

trong công cuộc đào tạo. Thống nhất với Ban Giám 
đốc về đường hướng và phương pháp đào tạo. Giám 
đốc phải chia sẻ trách vụ với những thành viên khác 
trong Ban Giám đốc. Điều động, phối hợp các thành 
viên trong Chủng viện để thực hiện chương trình 
đào luyện. 

Tích cực tham dự vào toàn bộ tiến trình đào tạo 
cho từng chủng sinh. Vì thế Giám đốc phải thường 
xuyên gặp gỡ các chủng sinh để có thể hiểu biết, 
hướng dẫn và có những quyết định đúng đắn về 
hành trình ơn gọi của họ. Giám đốc không phải chỉ 
là một người lãnh đạo, nhưng còn phải là người cha 
nhân hiền của chủng sinh. 

Vai trò Giám mục 
Giám mục chính là người tiếp tục việc đào tạo 

sau Chủng viện qua việc thường huấn và gặp gỡ 
trao đổi, để áp dụng thực tế những lý thuyết đã học 
và cập nhật những vấn đề mới về thần học, luân lý, 
cũng như xã hội. 

Nói chung, dù ở cương vị nào, Phụ trách ứng 
sinh, Giáo sư, Giám đốc, Giám mục, ngoài khả 
năng chuyên môn, tư cách, phẩm giá cần thiết để 
hoàn thành chức phận, điều không thể thiếu của người lãnh đạo cộng đoàn dân Chúa, đó là tình yêu thương chân 
thành đối với đoàn chiên. Noi gương Chúa Giêsu Kitô xưa, yêu chiên đến nỗi hy sinh mạng sống vì đàn chiên. 

Chúa Giêsu chọn Phêrô không theo tiêu chuẩn thông minh, tài ba, khôn khéo, đạo đức, mà chỉ theo một tiêu 
chuẩn, đó là tình yêu. Chúa hỏi Phêrô 3 lần: Con có yêu thầy không? Sau khi ông thưa 3 lần là có yêu, Chúa mới 
trao phó đoàn chiên của Ngài cho ông coi sóc. 

Thế nên, ngoài công việc mục vụ, tương quan giữa Giám mục và linh mục phải là tương quan tình yêu. Giám 
mục phải lấy tình của người cha, người anh mà đối xử với các linh mục của mình, yêu mến họ, lắng nghe, tiếp đón, 
sửa dạy, củng cố, mời gọi họ cộng tác, và quan tâm đến cả đời sống đa dạng về mặt nhân bản, thiêng liêng, thừa 
tác vụ và tài chính của họ. Giám mục cần đặc biệt quan tâm tới các linh mục trong các giai đoạn và tình huống cụ 
thể: 
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- Trong giai đoạn đầu đời linh 
mục, khi mới thụ phong, khi nhận 
bài sai hay khi thay đổi nhiệm vụ 
mới. 

- Khi một linh mục cao niên 
hay phải rời bỏ vai trò lãnh đạo 
một cộng đoàn hoặc rời bỏ nhiệm 
vụ, một trách nhiệm trực tiếp và 
những tình huống tương tự, Giám 
mục có bổn phận làm sao cho linh 
mục đó thấy được lòng biết ơn 
của Giáo hội, nhất là Giáo phận 
đối với những hy sinh và những 
nhiệm vụ mà linh mục đó gánh 
vác. Và trong hoàn cảnh mới, cần 
giúp linh mục cảm nghiệm được 
mình vẫn có giá trị trong linh mục 
đoàn, vẫn có khả năng đóng góp 
trong việc xây dựng Hội Thánh 
bằng chính đời sống gương mẫu 
và lời cầu nguyện, sẵn sàng chia 
sẻ kinh nghiệm đã qua cho các 
linh mục trẻ. 

- Đối với các linh mục già 
yếu, bệnh tật, Giám mục cần bày 
tỏ tình anh em gần gũi, giúp họ 
vững tin rằng họ vẫn được coi là 
anh em. 

- Đối với những linh mục vì lý 
do nào đó thất bại trong việc chu 
toàn các trách vụ hay lỗi sự trung 
tín của mình đối với lời mời gọi 
của Chúa, Giám mục cần quan 
tâm, đồng hành, cảm thông thực 
sự, khoan dung và sửa dạy tận 
tình. 

Các linh mục trông chờ ở 
Giám mục không chỉ là một 
người lãnh đạo khôn ngoan, một 
chứng nhân đức tin anh dũng, một 
người thầy uyên bác mà còn là 
một người cha yêu thương khoan 
dung, nhân hậu. 

Người ta nói: “Chân đèn là 
nơi tối nhất.” Hoặc “Bác ái nơi 
nao, cầu ao rách nát.” Người đời 
hay đi tìm những nơi xa, những 

đối tượng lạ, những nhân vật vĩ 
đại để thực thi những sự vụ lớn 
lao, nhưng lại quên những gì bình 
thường trước mắt hay bên cạnh. 
Đối với khách lạ, chúng ta thường 
tỏ ra quan tâm, xử sự lịch thiệp, 
nhưng đối với những người nhà 
lại tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm, thô 
cứng. Do đó, Giám mục cần hết 
lòng lưu tâm đến linh mục đoàn, 
vì đó là những người cộng tác đắc 
lực nhất, những người anh em 
thân thiết nhất, những người con 
yêu mến nhất của mình. 

Tôi may mắn được làm việc 
phụ giúp Đức Tổng Giám Mục 
Giuse, Ngài lấy khẩu hiệu là 
“CHẠNH LÒNG THƯƠNG”, đó 
là trái tim cảm nghiệm yêu 
thương. Ngài đã sống và thực 
hiện phương châm yêu thương đó 
đối với các thành viên trong hàng 
giáo sĩ của Tổng giáo phận Hà 
Nội. Từ những bậc cao niên đã 
nghỉ hưu như Đức Hồng Y 
Phaolô Giuse, Đức Cha Phaolô, 
những linh mục già cả đến những 

linh mục yếu đuối về khía cạnh 
nào đó, cả đến các chủng sinh, 
các ứng sinh và những người giúp 
việc trong nhà, mọi người đều 
được Ngài quan tâm săn sóc chu 
đáo. 

Khẩu hiệu của tôi là “PHỤC 
VỤ TRONG ĐỨC ÁI”, đó là bàn 
tay thực thi yêu thương. Tôi thiết 
nghĩ, YÊU THƯƠNG đó là điểm 
tâm đắc chung giữa Đức Tổng 
Giám Mục Giuse và tôi. Trái tim 
và bàn tay đó là hai yếu tố của 
một hành động YÊU THƯƠNG 
hữu hiệu. Có câu “Đồng thanh 
tương ứng, đồng khí tương cầu.” 
Tôi thiển nghĩ đó cũng là một sự 
quan phòng kỳ diệu của Thiên 
Chúa. Xin tạ ơn Thiên Chúa và 
ngợi khen danh Ngài. 

Nguyện ước suốt đời tôi là 
luôn có con tim rung cảm yêu 
thương và bàn tay thực thi bác ái, 
noi gương ĐỨC GIÊSU MỤC 
TỬ NHÂN HIỀN, trong trách vụ 
phụng sự Giáo phận và Giáo hội. 
Ước chi mọi thành phần trong 
Tổng Giáo phận Hà Nội, nhất là 
linh mục đoàn trở nên một đại gia 
đình, mọi thành viên đều sống vui 
tươi, hạnh phúc, yêu thương, đoàn 
kết, hợp nhất, nâng đỡ, đùm bọc 
nhau trong tình bác ái Kitô. 

 
Hà Nội, Lễ cầu cho đời thánh 

hiến 02-02-2009 
 
+ Laurensô Chu Văn Minh, 
Giám mục phụ tá Tổng giáo 

phận Hà Nội 



Trang 27 

THÁNG 03, 2009 

I. TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

TÓM LƯỢC  
TIN TỨC GIÁO HỘI TRONG THÁNG 

1. ĐỨC HỒNG Y TIÊN KHỞI CỦA GIÁO HỘI HÀN QUỐC ĐÃ QUA ĐỜI HƯỞNG THỌ 86 TUỔI 
VietCatholic News (17 Feb 2009 08:20) 

SEOUL – Đức Hồng Y Stephen Kim Sou-hwan, hồng y tiên khởi của Hàn 
Quốc đã qua đời ngày 16 tháng 2 tại Seoul, thọ 86 tuổi. 

Theo nguồn tin từ Tổng Giáo Phận Seoul, Đức Hồng Y qua đời vì tuổi già vào 
lúc 6 giờ 12 phút tối ngày 16 tại bệnh viện St. Mary tại Seoul. Linh cữu của ngài 
sẽ được quàn tại Nhà thờ Chính tòa Myeongdong của Seoul. Một viên chức 
thuộc Tổng Giáo Phận cho biết việc chuẩn bị cho tang lễ đến nay vẫn chưa hoàn 
tất dù Đức Hồng Y qua đời 1 tiếng rưỡi đồng hồ. 

Đức Hồng Y Kim sinh ngày 8 tháng 5 năm 1922 tại Daegu trong thời gian Triều 
Tiên bị Nhật đô hộ. Ngài được trao tác vụ linh mục vào ngày 15 tháng 9 năm 
1951 đang lúc xảy ra cuộc chiến tranh Triều Tiên và được tấn phong giám mục 
Giáo Phận Masan năm 1966. 

Đức cố Giáo Hoàng Phaolô VI đã bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám Mục Seoul 
năm 1968. Chỉ một năm sau ngài được Đức Thánh Cha đã trao mũ hồng y và trở thành hồng y trẻ nhất thế giới (46 tuổi) 
lúc đó và là hồng y tiên khởi của Giáo Hội Hàn Quốc. 

Năm 1998 ngài xin về hưu khỏi chức vụ Tổng Giám Mục Seoul và Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Pyongyang ở phía 
Bắc Hàn Quốc. Đức Giám Mục Nicholas Cheong Jin-suk, hiện nay là hồng y đã kế nhiệm ngài 2 vị trí trên. 

Trong bài diễn văn nhậm chức Tổng Giám Mục Seoul, Đức cố Hồng Y đã kêu gọi các thành phần Dân Chúa: “hạ tường 
cao, lấp hào sâu đang phong tỏa Hội Thánh. Hãy bước tiến giữa lòng xã hội”. Ngài mong Giáo Hội phục vụ người nghèo 
như Công Đồng Vatican II đã dạy. 

Đức cố Hồng Y và giáo hội địa phương của ngài được xem như những người bảo vệ nhân quyền chống lại những thể chế 
độc tài ở thập niên 70 và 80. Nhà thờ Chính Tòa Myeongdong Seoul được ví như là biểu tượng cho lòng khao khát dân 
chủ của người dân. Nhiều người dân Hàn Quốc đã gọi Đức cố Hồng Y là người bảo vệ của nhân quyền và dân chủ. 

Đức Hồng Y Kim cũng là người có công trong việc thành lập Liên Hội Đồng Giám Mục Á Châu. Sự đóng góp của ngài 
cho Giáo Hội tại Á Châu đã được biết đến khi ngài là một trong 3 vị chủ tọa của các phiên họp của Thượng Hội Đồng 
Giám Mục Á Châu tại Vatican năm 1998. 

Đức Hồng Y Kim cũng là tác giả của nhiều cuốn sách như “Công bình xã hội”, “Cầu nguyện cho hòa bình”, “Thiên Chúa 
là Tình Yêu”, “Hòa bình trên trái đất” và “Sống như một con người”. Ngài cũng đã xuất bản hồi ký với tựa đề “Hãy yêu 
thương nhau”. 

Trong suốt thời gian nghỉ hưu, Đức Hồng Y luôn phải bận rộn chuẩn bị nhưng bài diễn văn và tham dự những cuộc vận 
động và những cuộc gặp gỡ dân chúng. 
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2. VỊ TÔNG ĐỒ CỦA 8000 NGƯỜI PHONG CÙI SẼ ĐƯỢC PHONG HIỂN THÁNH VÀO THÁNG 11/2009 
VietCatholic News (21 Feb 2009 17:43) 

VATICAN CITY 21/02/09 – Thông tấn xã AP trích dẫn nguồn tin từ Tòa Thánh 
Vatican cho biết cha Damien, vị linh mục nổi tiếng thế giới vì chăm sóc 8000 
người phong cùi tại Hawaii trong thế kỷ 19 sẽ được ĐGH Bênêđictô XVI phong 
lên bậc hiển thánh vào ngày 11 tháng 10 năm 2009. 

Tin phong hiển thánh cho Chân Phước Damien được loan báo trong phiên họp 
giữa ĐTC với các Hồng Y tại giáo triều vào ngày Thứ Bảy 21/02/09 

Cha Damien là người Bỉ, sinh năm 1840. Tên trong giấy khai sanh của Ngài là Jo-
seph de Veuster, nhưng ngài lại lấy tên Damien de Veuster. Năm 1864 Ngài gia 
nhập Tu Hội Truyền Giáo Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria đến làm việc tại 
Hawaii. Chín năm sau đó, Ngài đảm nhận việc trông coi các bệnh nhân phong cùi 
tại đảo Molokai là nơi 8000 bệnh nhân phong cùi bị bỏ rơi trên quần đảo này và 
cuối cùng vì phục vụ bệnh nhân, Ngài cũng chết vì bệnh phong cùi. 

Năm 1995 cha Damien de Veuster đã được ĐGH Gioan Phaolô II phong lên bậc 
Chân Phước. Tháng 7 vừa qua ĐGH Bênêđictô XVI đã chính thức công nhận phép 

lạ một người đàn bà ở Honolulu bị ung thư phổi vào giai đoạn cuối, được lành bệnh vào năm 1999 nhờ sự can thiệp của 
chân phước Damien. Phép lạ này theo giáo luật là điều kiện cần thiết để Giáo Hội phong một Chân Phước lên bậc Hiển 
Thánh. 

Được biết trong lễ phong hiển thánh cho cha Damien vào tháng 11 tới đây, ĐGH cũng sẽ phong hiển thánh cho 3 vị nữa. 

3. UỶ BAN ĐỐI THOẠI VATICAN–HỒI GIÁO KHẲNG ĐỊNH NHU CẦU HÒA BÌNH VÀ CHỐNG CUỒNG TÍN 
VietCatholic News (27 Feb 2009 16:41) 

Vatican (VIS) - Một Liên Ủy ban Công giáo–Hồi giáo nhóm họp tuần này tại Vatican đã kết thúc bằng một bản thông 
cáo chung khẳng định nhiệm vụ của tất cả các lãnh tụ tôn giáo phải thúc đẩy hòa bình và bảo đảm rằng lớp tín đồ trẻ phải 
được “bảo vệ khỏi chủ nghĩa cuồng tín và bạo lực.” 

Sau đây là nguyên văn bản thông cáo chung: 

Bản thông cáo chung cuộc Hội nghị thường niên của Liên Ủy ban Đối thoại thuộc Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại 
Liên Tôn giáo (Vatican) và Ủy ban Thường trực al-Azhar phụ trách Đối thoại giữa các Tôn giáo Độc thần (Cairo, Ai 
cập) họp tại Roma 24-25 tháng 2, 2009 

Liên Ủy ban về Đối thoại, thành lập năm 1998, đã nhóm phiên họp thường niên tại Roma vào những ngày thứ Ba 24 và 
thứ Tư 25 tháng 2 năm 2009. Phiên họp có đồng chủ tọa là Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Giáo 
hoàng về Đối thoại Liên tôn giáo, và Giáo sư Học giả Ali Abd al-Baqi Shahata, Tổng thư ký Học Viện Nghiên cứu Hồi 
giáo tại Cairo, Ai cập. 

Phái đoàn Công giáo gồm các vị sau đây: Tổng giám mục Pier Luigi Celata, Bí thư Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại 
Liên tôn giáo; Đức Ông Khaled Akasheh, Trưởng Văn phòng về Hồi giáo thuộc Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên 
tôn giáo; Tiến sĩ Bernard Sabella, Phó Giáo sư Danh dự về Xã hội học, trường Đại học Bethlehem. 

Phái đoàn al-Azhar gồm có: Giáo sư Học giả Ala' al-Din Muhammad Isma'il al-Ghabashi, Giáo trưởng Đại Thánh thất 
Rome; Giáo sư Học giả Hamdi Muhammad Dasouqi al-Atrash, Giáo trưởng Thánh thất Ostia (Ý). 

Các tham dự viên đã nghe trình bầy về đề tài: Triển dương một nền Sư phạm và Văn hóa Hòa bình, đặc biệt đề cập đến 
vai trò của các Tôn giáo. Tiến sĩ Bernard Sabella đã trình bầy đề tài nói trên theo nhãn quan Công giáo và Học giả Ali 
Shahata đã trình bầy đề tài này theo quan điểm Hồi giáo. 
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Những cuộc thảo luận đã diễn ra trong tinh thần tương kính, cởi mở và thân hữu, được phát sinh do sự xác tín về tầm 
quan trọng của những mối liên hệ tốt đẹp giữa người Kitô giáo-Hồi giáo, và của những đóng góp đặc biệt họ dành cho 
hòa bình trên thế giới. 

Các tham dự viên đã đồng thuận những điểm sau đây: 

1. Hòa bình và an ninh là điều rất cần thiết cho thế giới chúng ta hôm nay, nơi có nhiều xung đột và cảm giác thiếu an 
toàn. 

2. Cả người Kitô giáo lẫn người Hồi giáo đều coi hoà bình là một quà tặng của Thượng Đế và, đồng thời cũng là thành 
quả những nỗ lực của con người. Không thể đạt thành được một nền hòa bình đích thực và lâu dài nếu không có công lý 
và bình đẳng giữa con người và giữa các cộng đồng. 

3. Các nhà lãnh đạo các tôn giáo, đặc biệt là Hồi giáo và Kitô giáo, có nghĩa vụ phải đề cao một nền văn hóa hòa bình, 
mỗi bên trong phạm vi cộng đồng của mình, đặc biệt qua giáo huấn và giảng thuyết. 

4. Một nền văn hóa hoà bình phải được thấm nhập trong mọi khía cạnh của cuộc sống, như: huấn luyện tôn giáo, giáo 
dục, các liên hệ giữa cá nhân, và nghệ thuật dưới mọi hình thức. Để đạt được mục tiêu này, các sách vở giáo khoa phải 
được duyệt xét lại để không chứa đựng những tài liệu có thể xúc phạm đến tình cảm tôn giáo của những tín đồ các đạo 
khác, hoặc qua cách trình bầy sai lạc về những tín điều, luân lý hoặc lịch sử của các đạo khác. 

5. Truyền thông có vai trò và trách nhiệm lớn lao trong việc thúc đẩy những mối liên hệ tích cực và tôn trọng giữa tín đồ 
các tôn giáo. 

6.Vì nhận thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hòa bình và nhân quyền, cần quan tâm đặc biệt đến việc bảo vệ phẩm giá của 
con người và các quyền của con người, đặc biệt liên quan đến tự do của lương tâm và tự do tôn giáo. 

7. Giới trẻ, là tương lai của mọi tôn giáo và của chính nhân loại, cần đặc biệt săn sóc để được bảo vệ tránh khỏi chủ nghĩa 
cuồng tín và bạo lực, và trở thành những người xây dựng hoà bình cho một thế giới tốt đẹp hơn. 

8. Quan tâm đến những nỗi khổ đau dân chúng vùng Trung Đông đang gánh chịu do những cuộc xung đột chưa được 
giải quyết, các tham dự viên, khi xét đến khả năng của các lãnh tụ chính trị, yêu cầu họ xử dụng, bằng đối thoại, các 
nguồn tài liệu về luật pháp quốc tế để giải quyết những vấn đề còn gây tranh chấp, trong chân lý và công bình. 

Tạ ơn Đấng Thượng Đế Cao cả vì những thành quả dồi dào của cuộc họp này, các tham dự viên thỏa thuận cuộc họp kỳ 
tới của Ủy ban sẽ được tổ chức tại Cairo từ ngày thứ Ba 23 đến ngày thứ Tư 24 tháng 2 năm 2010. 

Học giả Ali Abd al-Baqi Shahata, Trưởng phái đoàn al-Azhar 

Hồng Y Jean-Louis Tauran, Trưởng phái đoàn Công giáo 

4. THỐNG KÊ CÔNG GIÁO TOÀN CẦU 2007: GIÁO DÂN TĂNG -GIÁO SĨ TĂNG- GIÁO DÂN HOA KỲ GIẢM 
VietCatholic News (28 Feb 2009 16:55) 

VATICAN 28/2/09 – Phòng Thống Kê Tòa Thánh hôm nay đệ trình cho ĐGH Bênêđictô XVI quyển Niên Giám 2008 
chứa đựng những thông kê mới nhất của Giáo Hội tính tới hết năm 2007. 

Theo niên giám này số người Công Giáo toàn cầu là 1.147 tỷ người. So với dân số toàn cầu, số người Công Giáo chiếm 
17.3%. Nếu tính số tăng trưởng hàng năm, dân số toàn cầu tăng 1.1% thì số người Công Giáo được rửa tội trong năm qua 
chiếm 1.4% 

Cũng theo Niên Giám từ năm 2000 đến nay con số linh mục vẫn tiếp tục gia tăng một cách vừa phải trong khi hai thập 
niên 80 và 90 của thế kỷ trước số linh mục suy giảm một cách đều đặn 

Trong năm 2000 số linh mục toàn cầu là 405,178 thì trong năm 2007 số linh mục là 408,024 vị tăng 2846 linh mục. 



BẢN TIN ULTREYA 

Trang 30 

Con số linh mục tăng hầu hết ở Phi Châu và Á Châu. 

- Tại Phi Châu, số linh mục tăng 27.6% 

- Á Châu tăng 21.2% 

- Tại Bắc và Nam Mỹ số linh mục không tăng không giảm. 

- Tại Đại Dương Châu giảm 5.5%. 

- Tại Âu Châu giảm 6.8% 

Tưởng cũng nên nhắc lại, theo Niên Giám Thống Kê của Các Giáo Hội Hoa Kỳ và Canada phát hành năm 2009, số giáo 
dân của những tôn giáo lớn ở Hoa Kỳ và Canada bắt đầu giảm sút 

So với năm 2008 số Giáo Dân Công Giáo năm 2009 giảm 0.59%. Số giáo dân Tin Lành có tên là Southern Baptist Con-
vention giảm 0.24%. Nếu quy ra con số thì nội trong năm qua số giáo dân Công Giáo giảm 398,000 người. Tin Lành 
Southern Baptists giảm 40,000. 

Được biết Giáo Hội Công Giáo là giáo hội có số đông tín hữu nhất tại Hoa Kỳ gồm 67,117,016 người trong khi đó giáo 
hội Tin Lành Southern Baptists đứng thứ hai có số tín hữu là 16,266,920. Cả hai Giáo Hội này theo thông kê từ trước tới 
nay chưa bao giờ có hiện tượng suy giảm số tín hữu, nhưng nay thì đã bắt đầu cảm nghiệm sự suy giảm. 

Trong số những giáo hội tại Hoa Kỳ bị suy giảm nhiều nhất số tín hữu, người ta thấy các Giáo Hội: 

1. United Church of Christ mất 6.01% số giáo hữu 

2. The African Methodist Episcopal Zion Church mất 3.01% 

3. The Presbyterian Church USA mất 2.79 % 

4. the Lutheran Church - Missouri Synod mất 1.44 % 

5. Evangelical Lutheran Church in America mất 1.35% 

5. BẢN THĂM DÒ MỚI VỀ NGƯỜI MỸ GỐC HỒI GIÁO CỦA VIỆN GALLUP 
VietCatholic News (04 Mar 2009 16:09) 
Một bản thăm dò mới của Viện Gallup đã so sánh những người Hồi giáo tại Mỹ với thành viên các cộng đồng tôn giáo 
khác, gồm cả người Công giáo. 

Theo bản thăm dò này, chỉ có 41% người Hồi giáo – và 37% người Công giáo – có tham dự các nghi thức phụng tự ít 
nhất mỗi tuần một lần. 

Điều rất đáng ngạc nhiên trong kết quả cuộc thăm dò là thành phần bảo thủ trong giới trẻ Công giáo Mỹ: 

Tự nhận là bảo thủ hoặc rất bảo thủ: 39% 

Tự nhận là trung dung: 35% 

Tự nhận là cấp tiến hoặc rất cấp tiến: 20%. 

Một số kết quả khác: 

Coi tôn giáo là yếu tố quan trọng trong cuộc sống thường ngày: Hồi giáo: 80% - Công giáo: 68% 

Tin rằng mình “thịnh đạt”: Công giáo: 45% - Hồi giáo: 41% 

Trong lứa tuổi từ 18 đến 29, đã ghi danh đi bầu: Công giáo: 56% - Hồi giáo: 51% - Dân số Mỹ nói chung: 65% 
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Giới trẻ Mỹ gốc Hồi giáo tự nhận là có quan điểm trung dung: 39% - cấp tiến hoặc rất cấp tiến: 28% - bảo thủ hoặc rất 
bảo thủ về chính trị: 20%. 

bảo thủ về chính trị: 20%. 

Thành phần đảng phái của người Mỹ gốc Hồi giáo: 8% theo đảng Cộng hòa - 49% theo đảng Dân chủ - 37% là thành 
phần trung lập. 

Thành phần đảng phái của người Công giáo: 29% là đảng viên Cộng hòa - 36% theo đảng Dân chủ - 34% là thành phần 
trung lập. 

Toàn văn kết quả cuộc thăm dò có thể đọc tại: www.muslimwestfacts.com 

6. VỊ TGM CÔNG GIÁO ĐẦU TIÊN ĐƯỢC MỜI VÀO GHẾ THƯỢNG VIỆN ANH QUỐC. 
VietCatholic News (01 Mar 2009 00:17) 

LONDON, 27 /02/09 -- Tờ Luân Đôn Thời Báo trích dẫn nguồn tin của hãng thông tấn 
UPI cho biết Đức Hồng Y Giáo Chủ Anh Quốc Cormac Murphy-O'Connor có thể sẽ là vị 
Giám Mục Công Giáo đầu tiên, kể từ thế kỷ 16, sẽ ngồi vào ghế Thượng Viện Anh 
(House of Lords). 

Tờ Báo nói trên cho biết trong buổi hội kiến với ĐGH Bênêđictô XVI tại điện Vatican 
trong tuần qua, Thủ Tướng Anh Quốc Gordon Brown đã đưa ra đề nghị xin cho vị Tổng 
Giám Mục Westminter là Đức Hồng Y Cormac Murphy-O'Connor khi về hưu ở tuổi 76, 
được ngồi vào ghế dành cho các bậc quý tộc Anh Quốc. 

Lời yêu cầu của Thủ Tướng Gordon Brown chắc chắn phải được phép chuẩn đặc biệt của 
Tòa Thánh vì theo Giáo Luật, các giáo sĩ không được giữ những chức vụ liên quan đến 
việc thi hành quyền lực chính trị. 

Người ta chưa biết lập trường của Tòa Thánh trong vấn đề này. Tuy nhiên giới quan sát 
tại Vatican cho rằng đề nghị này khó được Tòa Thánh chấp nhận. 

Trong khi đó ĐHY Murphy-O'Connor, 76 tuổi đã đến tuổi về hưu và ý định của Ngài là vẫn hoạt động trong Hồng Y Đoàn của 
Tòa Thánh. Theo dự trù vào trung tuần tháng Ba này Tòa Thánh sẽ loan báo người kế vị giữ chức TGM Westminter. 

Tưởng cũng nên nhắc lại, kể từ thế kỷ 16, khi Hoàng Gia Anh quyết định ly khai khỏi Công Giáo lập nên Anh Giáo thì các 
ghế trong Thượng Nghị Viện Anh chỉ dành cho giới qúy tốc không bao giờ dành cho người Công Giáo. 

7. NGƯỜI KẾ VỊ MẸ TÊRÊSA SẼ GIẢNG TĨNH TÂM 
RÔMA, ngày 13, tháng 3, 2009 (Zenit.org).- Nữ tu Nirmala Joshi, người kế vị Mẹ Têrêsa 
là bề trên cả của Dòng Các Nhà Truyền giáo Bác Ái, sẽ giảng tĩnh tâm cho các giới chức 
Caritas Á Châu và các nhóm khác trong giáo hội. 

Hội đồng Giáo Hoàng Cor Unum cũng như các Hồng Y và Giám Mục Á Châu khác đã 
yêu cầu Nữ tu Joshi giảng phòng cho buổi tĩnh tâm ngày 6-11 tháng Chín. 

Theo một tuyên cáo của hội đồng, chương trình này tiếp nối một cuộc hội họp giống như 
vậy tại Guadalajara, Mễ Tây Cơ, tháng 6 vừa qua, quy tụ được khoảng 500 vị lãnh đạo các 
nhóm bác ái từ Bắc Mỹ, Châu Mỹ La Tinh và quần đảo Caribbe. Linh Mục Capuchin 
Raniero Cantalamessa, vị thuyết giảng cho quần thần của Giáo triều, là người giảng phòng. 

Tuyên cáo này cũng ghi nhận là “Đức Thánh Cha Benedict XVI đã tìm cách để thu xếp cho việc 
các cá nhân gặp gỡ Chúa trở nên nguồn suối linh ứng và khuyến khích đời sống Kitô." 
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I. TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM 
1. THỜI SỰ ĐẶC BIỆT: MỘT GIÁO XỨ TẠI SAIGÒN CÓ NỮ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ. 
VietCatholic News (14 Mar 2009 01:49) 

SÀIGÒN 10/3/09- Một thời sự đặc biệt tại giáo phận Saigòn, sau nhiều năm chờ đợi nay có thêm một người phụ nữ thứ 
hai được bầu vào chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ của một giáo xứ. 

Vào ngày 7 tháng 3 vừa qua, trước ba ngày kỷ niện Ngày Phụ Nữ Quốc Tế, tại giáo xứ Tân Định, một trong những giáo 
xứ lớn hàng đầu của giáo phận Sàigòn, Linh mục chính xứ Gioan Baotixita Võ Văn Ánh, đã bắt tay và trao chứng chỉ 
Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ xứ Tân Định cho bà Têrêxa Đinh Thụy Miên. Buổi lễ đã diễn ra rất trang trọng, có hơn 
1000 người, kể cả những đồng bào không Công Giáo được mời tham dự. 

Linh Mục Võ Văn Ánh, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dân thuộc Tổng Giáo Phận Sàigòn nói với cộng đoàn trong buổi lễ rằng 
Bà Miên là phụ nữ đầu tiên của giáo xứ giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ. Tại Giáo Phận Sàigòn với hơn 650,000 
tín hữu, thuộc 200 giáo xứ lớn nhỏ khác nhau, không giáo xứ nào có Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ là phụ nữ mà từ trước 
tới nay, chức vụ này vẫn được trao cho qúy ông. 

Cha Ánh tuyên bố: “Đây là cuộc cách mạng trao quyền cho phụ nữ”. Bà Miên đã được các thành viên Hội Đồng Mục 
Vụ và các đoàn thể trong giáo xứ Tân Định bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ trong một phiên họp diễn ra vào ngày 
1 tháng 3 năm 2009. Nhiệm kỳ của bà sẽ mãn vào năm 2011. 

Theo cha chính xứ Tân Định, đây mới chỉ là một phần Giáo Hội muốn trao quyền cho phụ nữ để họ thi hành sứ vụ rao 
giảng Tin Mừng. Ngài nói “Tôi muốn các vị phụ nữ trong xứ đạo được trao quyền để họ đảm trách các sinh hoạt của 
giáo xứ. Hiện nay Hội Đồng Giáo Xứ có 33 thành viên, trong đó một nửa là qúy bà, họ đang cố vấn và giúp đỡ tôi trong 
việc điều hành giáo xứ”. 

Bà Miên đã ngỏ lời với công đoàn trong buổi lễ. Bà nói “Xin mọi người cầu nguyện cho tôi để tôi hoàn thành tốt sứ vụ 
được trao phó. Tôi rất lo lắng vì chức vụ này đòi hỏi nhiều thời gian và kỹ năng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy an tâm và tin 
tưởng vì có cha chính xứ và giáo dân trong xứ đạo hỗ trợ tôi” 

Sự kiện bà Miên được bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ là một biến cố lịch sử của Giáo Hội Việt Nam vì trong gần 
500 năm đạo Công Giáo có mặt tại đây, người ta chỉ thấy chức vụ này dành cho qúy ông. 

Theo Linh Mục Đinh Huy Hưởng, Giám Đốc Caritas Sàigòn, giáo xứ Hòa Bình hạt Gò Vấp thuộc giáo phận Sàigòn đã 
có Nữ Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ cách đây khoảng trên 20 năm và các Linh Mục rất khâm phục quyết định của giáo 
xứ Hòa Bình. Tuy nhiên, tin tức này đã không được chính thức loan ra thành ra giới sử học không biết gì về tin này. 

Cũng có người cho biết tin như sau là cách đây khoảng năm sáu năm, ở một giáo xứ thuộc địa phận Long Xuyên đã 
chẳng những có một đời mà có những hai đời Nữ Chủ Tịch Hội Đồng Mục Vụ. 

Sự phụ nữ làm chủ tịch Hội đồng Mục vụ tại các giáo xứ Âu châu thì không có gì lạ, nhất là tại Hoa Kỳ thì hình như 
ngày nay đa số là do phụ nữ đảm trách, vì các bà chăm chỉ, đảm đang và dấn thân hơn..., ngay cả nhiều cộng đoàn Việt 
nam tại Hoa kỳ cũng có rất nhiều phụ nữ giữ vai trò này. Tuy nhiên ở Việt Nam vì thói quen hay vì truyền thống nào đó, 
mà dân chúng chưa làm quen được với hình ảnh một phụ nữ giữ chức chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ. 

Tuyên cáo tiếp: "Biết Chúa và đem tình yêu Chúa đến cho người khác như được Chúa Giêsu Kitô mạc khải qua việc ban 
tặng thân mình chính là hoạt động bác ái chính của Kitô giáo. […] Tuy nhiên, đồng thời, Kitô hữu biết chắc rằng, ngoài 
các trợ giúp vật chất, những đau khổ của con người cần đến một điệp văn về hy vọng chỉ có Chúa Kitô có thể ban cho qua 
những chứng tích đức tin." 

Trên 300 giám đốc Caritas trên lục địa Á Châu đã ghi danh tham dự buổi cấm phòng này. 
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 Phong Trào Cursillo-Ngành VN-Giáo Phận SJ 
               Thông Báo Hai Khóa Học Cuối Tuần 2008 

 
Để được nói chuyện với Chúa, nghĩa là đẩy mạnh đời sống cầu nguyện 
Để nhìn kỹ vào nội tâm, hầu thanh luyện và tái lập trật tự cho tâm hồn  
Để biết sống thân mật với Chúa ở giữa đời 
Để nhận ra chổ đứng và vai trò của mình trong cộng đồng Giáo hội 
…… 
Phong trào Cursillo, ngành Việt Nam, thuộc giáo phận San Jose sẽ tổ chức hai (2) khóa 
học vào những ngày giờ như sau : 
 
 
Khóa Nam :     Từ  20/8  đến ngày 23, tháng 8.2009 
Khóa Nữ :        Từ  27/8  đến ngày 30, tháng 8.2009 
 
Tại Camp St. Francis 
 
Để chuẩn bị hành trang lên đường, Phong trào sẽ bắt đầu tám (8) tuàn tỉnh huấn vào cuối 
tháng 6 này 
Xin quý anh chị sốt sắng tham gia buổi Ultreya Khai mạc Tỉnh tâm vào ngày 28, 
tháng 6.2009 tới đây tại hội trường nhà thương O’Connor từ 12:30 PM đến 3:30 PM 
 
Xin quý Cha và quý Anh Chị tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho các tham dự 
viên, cầu nguyện cho chúng ta làm tròn sứ mạng được giao phó, đặc biệt cho Ban Điều 
Hành hai (2) khóa học chu toàn công việc Thầy Chí Thánh tín thác 
 
Rất mong sự hiện diện đông đảo của quý Cha và quý Anh Chi trong ngày khai mạc Tinh 
huấn 28, tháng 6 tới đây. 
 
Thân ái trong Thầy Chí Thánh 
 
Thay mặt Phong Trào, 
Joseph Huỳnh Quốc Thu 
 
 
Nếu cần Đơn Ghi Danh cho Tham Dự Viên hoặc Người Bào Trợ xin vào : 
http://www.Viet-Cursillo.com/html/VPDH/KhoiTien.htm 
Hoặc xin liên lạc với Trưởng K.T  Anh Micae Nguyễn hữu Quang 408 226 5191 
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ÑÔN GHI DANH 
THAM DÖÏ TÓNH HUAÁN CURSILLO 2009 

KHOAÙ NAM # 36VNSJ:  20/08/2009 - 23/08/2009 
KHOAÙ NÖÕ # 37VNSJ:  27/08/2009—30/08/2009 

                    
                

Teân Thaùnh:_____________________ Hoï vaø Teân:__________________________________ Phaùi:          Nam            Nöõ 
Ñòa Chæ:_________________________Thaønh Phoá:______________Tieåu Bang:________ Zip Code:  _______________ 
Ñieän Thoaïi Nhaø:(____) _______________ Soá Ñieän Thoaïi trong tröôøng hôïp khaån caáp:(____)______________________ 
Email:__________________________ 
Ngaøy Sinh:______ Thaùng:______ Naêm: 19____       Hoïc Vaán:        Tieåu Hoïc        Trung Hoïc           Ñaïi Hoïc 
Thuoäc Giaùo Xöù hay Coäng Ñoaøn: ______________________________ Thuoäc Giaùo Phaän: ________________________ 
Hieän ñang sinh hoaït trong Hoäi ñoaøn hay Ñoaøn theå: _______________________________________________________ 
Gia Caûnh:           Ñoäc Thaân          Coù Gia Ñình/Coù bao nhieâu con:  _____           Goaù Vôï/Choàng 
*Neáu ñaõ laäp gia ñình, xin cho bieát ngöôøi phoái ngaãu ñaõ gia nhaäp phong traøo Cursillo chöa?           Roài           Chöa 
Neáu roài, xin cho bieát Hoï vaø Teân cuûa ngöôøi phoái ngaãu: ____________________________________________________ 
 *Quí vò coù trôû ngaïi gì veà söùc khoeû caàn ñöôïc löu yù trong thôøi gian Tónh Huaán khoâng?          Coù           Khoâng 
Neáu coù, xin cho bieát:  _______________________________________________________________________________ 
* Quí vò coù bao giôø ñieàu trò veà beänh taâm thaàn khoâng?          Coù            Khoâng 
Neáu coù, xin cho bieát:  _______________________________________________________________________________ 
* Quí vò coù kieâng aên vaø caàn ñöôïc löu yù khoâng?    _________________________________________________________ 
* Quí vò coù bò ngaên trôû trong vieäc laõnh nhaän Bí Tích Thaùnh Theå  khoâng? ______________________________________ 
* Quí vò phaûi trong haïn tuoåi töø 25 tôùi 65 tuoåi. Tuy nhieân cuõng coù nhöõng tröôøng hôïp cöùu xeùt ñaëc bieät.  

 
             Ngaøy _____  Thaùng _____  Naêm 2009 

 
              _________________________________ 
             Tham Döï Vieân Kyù Teân 

Hoï vaø Teân ngöôøi giôùi thieäu hay baûo trôï: ______________________________________________________________ 
Ñòa Chæ:_________________________Thaønh Phoá:________________Tieåu Bang:________ Zip Code:  ____________  
Ñieän Thoaïi Nhaø: (____) _______________   Ñieän Thoaïi tröôøng hôïp khaån caáp: (____) ___________________________ 
Email: −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−____________________________ 
Thuoäc Coäng Ñoaøn hay Phong Traøo: ____________________________      Giaùo Phaän:___________________________ 
Ngöôøi baûo trôï ñaõ döï khoaù:______________ Taïi: _________________________________________________________ 
 
 
Ngaøy ______ Thaùng _____ Naêm 2009                Ngaøy ______ Thaùng ______ Naêm 2008 
     
 
Linh Muïc Quaûn Nhieäm/Linh Höôùng                      Ngöôøi Baûo Trôï  

PHONG TRAØO CURSILLO NGAØNH VIEÄT NAM 
GIAÙO PHAÄN SAN JOSE, CALIFORNIA 

***Löu YÙ:  Sau khi hoaøn taát, xin chuyeån veà Khoái Tieàn Cursillo tröôùc ngaøy 20/06/09 qua ñòa chæ: 
Anh Nguyeãn Höõu Quang – 3620 Misty Glen Ct. San Jose, CA 95111. Ñieän Thoaïi: (408) 226-5191 
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SAÙCH & TAØI LIEÄU CAÊN BAÛN VEÀ 
PHONG TRAØO CURSILLO 
Quyù anh chò coù theå ñaët mua saùch thaúng töø VP Trung Öông qua ñòa chæ:  

TITLE  PRICE 

- 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 

- Fundamentals of Christianity,  

by Fr. Frank Salmani  $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 

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  $3.75 

- The Precursillo, Gerry Hughes   $2.50 

- Family Sharing Using the Cursillo Method,  

by Ken and Teresa Sittenauer  $3.25 

- Cursillo Spiritual Formation Program,  

by Fr. David Knight  $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 

- Go and Make Disciples, by the  

- National Conference of Catholic Bishops 
 $10.25 

- Cursillo - What is it?  $1.50 

- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen
 $1.50 
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 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 
 ÑAÏI HOÄI ULTREYA :  

 Chuû nhaät 19/04 töø 12:30PM - 3:30PM, taïi hoäi tröôøng beänh vieän O’Connor, 2101 Forest 
 Ave., San Jose 

   CHỦ ĐỀ :  PHUÏC SINH - NGUOÀN HY VOÏNG 

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. 


