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I. TIN MÖØNG : Lc 9, 18-24

Hoâm aáy, Ñöùc Gieâ-su caàu nguyeän moät mình. Caùc moân ñeä cuõng
ôû ñoù vôùi Ngöôøi, vaø Ngöôøi hoûi caùc oâng raèng : "Daân chuùng noùi
Thaày laø ai ?" Caùc oâng thöa : "Hoï baûo Thaày laø oâng Gio-an Taåy
Giaû, nhöng coù keû thì baûo laø oâng EÂ-li-a, keû khaùc laïi cho laø moät
trong caùc ngoân söù thôøi xöa ñaõ soáng laïi." Ngöôøi laïi hoûi : "Coøn
anh em, anh em baûo Thaày laø ai ?" OÂng Pheâ-roâ thöa : "Thaày laø
Ñaáng Ki-toâ cuûa Thieân Chuùa." Nhöng Ngöôøi nghieâm gioïng truyeàn caùc oâng khoâng ñöôïc noùi ñieàu aáy vôùi ai.
Ngöôøi coøn noùi : "Con Ngöôøi phaûi chòu ñau khoå nhieàu, bò caùc
kyø muïc, thöôïng teá cuøng kinh sö loaïi boû, bò gieát cheát, vaø ngaøy
thöù ba seõ troãi daäy."
Roài Ñöùc Gieâ-su noùi vôùi moïi ngöôøi : "Ai muoán theo toâi, phaûi töø
boû chính mình, vaùc thaäp giaù mình haèng ngaøy maø theo. Quaû
vaäy, ai muoán cöùu maïng soáng mình, thì seõ maát ; coøn ai lieàu maát
maïng soáng mình vì toâi, thì seõ cöùu ñöôïc maïng soáng aáy.
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Con ñöôøng khoå naïn. Con
ñöôøng cheát choùc. Nhöng sau
tuûi nhuïc seõ ñeán vinh quang.
Sau khoå naïn seõ laø haïnh phuùc.
Sau cheát choùc laø phuïc sinh. Ñoù
khoâng phaûi laø con ñöôøng vinh
quang traàn theá, nhöng laø con
ñöôøng nhoû heïp thieâng lieâng.
Nhöng ñoù chính laø con ñöôøng
daãn ñeán haïnh phuùc ñích thöïc.

II. SUY NIEÄM
Ñöùc Kitoâ laø ai ? Ñoù laø caâu hoûi seõ
coøn laøm nhieàu ngöôøi thuoäc nhieàu
theá heä baên khoaên thaéc maéc. Coù
raát ít ngöôøi, keå caû nhöõng moân ñeä
thaân tín, duø ñaõ quyeát taâm theo
Ngöôøi, thöïc söï hieåu Ngöôøi cho
ñuùng.
“Mesiah” trong tieáng Do thaùi vaø
“Kitoâ” trong tieáng Hi laïp coù
nghóa laø Ñaáng Ñöôïc Xöùc Daàu.
Laø Ñaáng ñöôïc Thieân Chuùa sai
ñeán. Laø Ñaáng daân Do Thaùi mong
ñôïi. Nhöng Ñaáng Kitoâ thöïc söï
nhö theá naøo, seõ soáng nhö theá naøo
vaø seõ laøm gì thì vaãn coøn trong
voøng mô hoà. Tuy nhieân ña soá
ngöôøi Do Thaùi öôùc mô Ñaáng Kitoâ ñeán ñeå khôûi ñaàu moät thôøi kyø
môùi, ñöa nöôùc Do Thaùi leân vò trí
baù chuû theá giôùi. Ngöôøi seõ trôû
thaønh vò Chuùa Teå thoáng trò khaép
ñòa caàu.
Chính vì theá, hoâm nay Chuùa
Gieâsu muoán caùc moân ñeä hieåu
Ngöôøi cho ñuùng. Thoïat tieân
Chuùa hoûi caùc oâng veà luoàng dö
luaän. Nhaát laø sau pheùp laï hoùa
baùnh ra nhieàu. Quaû nhieân moïi
ngöôøi ñeàu coâng nhaän Chuùa
Gieâsu laø moät tieân tri vó ñaïi.
Nhöng chöa coù ai daùm quaû quyeát
Ngöôøi laø Ñaáng Kitoâ. Chuùa hoûi
theâm veà yù kieán cuûa caùc moân ñeä
thaân tín. Pheâroâ ñaïi dieän anh em
tuyeân xöng : “Thaøy laø Ñaáng Kitoâ
cuûa Thieân Chuùa”. Chuùa Gieâsu
haøi loøng veà lôøi tuyeân xöng aáy.
Tuy nhieân khi tuyeân xöng, Pheâroâ
vaãn chöa thaät söï hieåu Ñaáng Kitoâ
coù nghóa laø gì. Coù leõ oâng coøn

chòu aûnh höôûng cuûa ñaùm ñoâng
nghó ñeán moät Ñaáng Kitoâ oai
nghi, vinh quang vaø quyeàn löïc.
Vì theá Chuùa Gieâsu ñaõ phaûi giaûi
thích cho caùc moân ñeä hieåu bieát
con ñöôøng cuûa Ngöôøi.
Tröôùc heát, Chuùa Gieâsu “nghieâm
gioïng truyeàn caùc oâng khoâng
ñöôïc noùi ñieàu aáy vôùi ai”. Khoâng
ñöôïc noùi cho hoï bieát Ngöôøi laø
Ñaáng Kitoâ. Vì hoï chöa hieåu
Ñaáng Kitoâ laø gì. Hoï coù theå toân
vinh Ngöôøi leân laøm vua. Nhö hoï
ñaõ muoán laøm theá sau khi Chuùa
laøm pheùp laï hoùa baùnh ra nhieàu.
Nhö theá laø sai ñöôøng loái cuûa
Chuùa. Vaø coù theå laøm hoûng keá
hoïach cuûa Chuùa.
Sau ñoù Chuùa baøy toû cho caùc moân
ñeä bieát con ñöôøng thöïc söï maø
Ñaáng Kitoâ phaûi ñi laø con ñöôøng
ñau khoå : “Con Ngöôøi phaûi chòu
ñau khoå nhieàu, bò caùc kyø muïc,
thöôïng teá cuøng kinh sö loaïi boû, bò
gieát cheát, vaø ngaøy thöù ba seõ troãi
daäy”. Ñoù laø con ñöôøng tuûi nhuïc.

Roài Chuùa noùi vôùi caùc moân ñeä :
“Ai muoán theo toâi, phaûi töø boû
chính mình, vaùc thaäp giaù mình
haèng ngaøy maø theo. Quaû vaäy,
ai muoán cöùu maïng soáng mình,
thì seõ maát ; coøn ai lieàu maát maïng
soáng mình vì toâi, thì seõ cöùu ñöôïc
maïng soáng aáy”. Muoán theo chaân
Chuùa, caùc moân ñeä khoâng theå ñi
con ñöôøng naøo khaùc con ñöôøng
cuûa Chuùa. Phaûi ñi vaøo con ñöôøng
heïp ñeå daãn ñeán Nöôùc Trôøi. Ñi
vaøo con ñöôøng ñau khoå ñeå ñeán
vinh quang. Vöôït qua caùi cheát ñeå
ñeán söï soáng.
Baây giôø ta ñaõ hieåu Ñaáng Kitoâ
thöïc söï laø gì. Baây giôø ta ñaõ hieåu
con ñöôøng cuûa Ñaáng Kitoâ phaûi ñi
laø con ñöôøng naøo. Vaø ta cuõng ñaõ
hieåu muoán theo Chuùa ta phaûi ñi
vaøo con ñöôøng naøo. Nhaän dieän
Ñaáng Kitoâ ñaõ khoù. Ñi vaøo con
ñöôøng cuûa Ngöôøi coøn khoù hôn.
Ta haõy xin Chuùa ban cho ta ñöôïc
söùc maïnh ñeå ñi theo con ñöôøng
Chuùa ñaõ ñi. Chính con ñöôøng ñoù
daãn ta ñeán haïnh phuùc ñích thöïc.
TGM. GIUSE NGÔ QUANG KIỆT
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Cuộc đời dương thế của
Đức Mẹ.
Từ nay muôn đời sẽ khen tôi
diễm phúc.

hưởng vinh quang Thiên quốc cả
hồn lẫn xác.

Ðấng toàn năng đã làm cho
tôi biết bao điều cao cả.

Mẹ đã được đưa lên hưởng
vinh quang thiên quốc sau khi Mẹ
đã hoàn tất cuộc đời dương thế.

(Kinh vinh tụng Magnificat)
Trong năm Phụng vụ, giáo hội
dành năm lễ trọng kính Đức Mẹ
đó là lễ Đức Mẹ là Mẹ TC (Jan.
1st) Lễ Truyền tin (Mar. 25) Lễ
Đức Mẹ hồn xác lên trời (Aug.
15) và Lễ Đức Mẹ vô nhiễm
nguyên tội (Dec. 12). Ngoài ra
giáo hội còn dành hai tháng Năm
và tháng Mười nữa để tôn vinh
Mẹ. Người công giáo VN rất yêu
mến và tôn sùng Đức Mẹ. Không
nhà nào không thờ ảnh Mẹ.
Về Đức Mẹ, có hai tín điều
buộc phải tin để được rỗi linh hồn
là: Tín điều Đức Maria vô nhiễm
nguyên tội, mà Đức Pio IX đã
công bố vào năm 1854 và sau đó
bốn năm, tức năm 1858 khi Đức
Mẹ hiện ra tại Lộ đức cùng thánh
nữ Bernadeta đã xác nhận:”Ta là
đấng vô nhiễm nguyên tội”
Tín điều thứ hai là Tín điều
Đức Mẹ hồn xác lên trời.(Chúng
ta sẽ mừng vào ngày 15 tháng
Tám hằng năm )
Về tín điều nầy, ngày 1-111950, Ðức Pio XII trong tông
huấn Munificentissimus Deus đã
công bố như sau: Sau khi đã hoàn
tất cuộc đời dương thế, Mẹ Maria,
Mẹ Thiên Chúa, vô nhiễm, trọn
đời đồng trinh, đã được đưa lên
Trang 4

Cuộc đời dương thế của Mẹ là
những chuỗi ngày đầy dẫy những
gian truân và thử thách:
- Còn gì đau khổ, tủi nhục cho
bằng khi người con gái chưa về
nhà chồng mà đã mang thai ở
giữa một cái làng Nazareth nhỏ
xíu ai cûng biết. Mọi người đều
bĩu môi khinh dễ. Vị hôn thê,
ông Giuse cũng đâm nghi, thắc
mắc định tâm bỏ Mẹ trốn đi.
Việc Mẹ thụ thai bỡi phép
Ðức Chúa Thánh thần nào ai hay
biết?
- Elizabeth, người bà con mà
Mẹ đến viếng thăm (theo tường
thuật PÂ) đã sinh con là Gioan ở
trong một gia đình ấm cúng, có bà
con thân quyến xa gần đến thăm
và chúc mừng. Còn Mẹ sinh con
trong chuồng bò trống trải, giữa
một đêm đông giá lạnh. Là mẹ
cũng như bất cứ bà mẹ nào, ai lại
không xót xa cho đứa con mình.
-Là một cô gái mới lớn như
bao cô gái quê khác, đến ngày nở
nhụy khai hoa đứa con đầu lòng,
ai mà không phập phồng lo sợ,
thế mà Mẹ không có người mẹ
ruột của mình, bên cạnh để giúp
đở. Còn sự bẽ bàng nào hơn.
-Khi con vừa mới chào đời đã
có kẻ mưu toan hãm hại. Ðó là

hình ảnh con mãng xà trong sách
khải huyền: “Chực sẵn trước
người phụ nữ, để khi bà sinh xong
là nó nuốt ngay con bà”. Mẹ cùng
với Giuse, đang đêm vội vã bồng
bế nhau chạy trốn sang Ai-cập,
đường xa vạn dặm. Là người VN,
chúng ta đã từng sống những
ngày tản cư chạy giặc, di cư, sống
nơi xứ lạ quê người, hơn ai hết,
chúng ta cảm thông sâu xa hoàn
cảnh của Mẹ và thánh cả Giuse.
-Mặc dù kinh thánh không hề
nhắc đến, nhưng thực tế cái chết
của Giuse là một cái tang lớn cho
Mẹ. Mất đi một người bạn đường,
nguồn sống chính của gia đình. Ai
trong chúng ta có người thân ra
đi, hoặc gặp cảnh ngộ (giữa
đường gãy gánh) mới thấm thía
được cái cảnh “đoạn trường ai có
có qua cầu mới hay”. Từ nay Mẹ
phải thích nghi với cuộc sống
mới, nuôi con và dạy con cho
khôn lớn.
-Và cái giây phút ảm đạm
nhất, đau khổ nhất của cuộc đời
Mẹ là đứng dưới chân thập giá,
nhìn lên thấy con bị treo trần
truồng không có một mãnh vải
che thân. Rồi thấy con gục đầu
xuống và trút linh hồn. Ôi! cảnh
nào đau đớn cho bằng. “Lưỡi
gươm đã đâm thủng trái tim bà”,
quả đúng như lời cụ già Simeon
đã nói tiên tri.
Ðó là cuộc đời dương thế của
Mẹ.
Cuộc đời dương thế của Mẹ là
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một bản bi hùng ca ngợi khen
TC.
Cuộc đời dương thế của Mẹ là
kinh vinh tụng Magnificat.
Cuộc đời dương thế của Mẹ là
hoàn toàn tín thác nơi TC, luôn
luôn lắng nghe, tìm hiểu và mau
mắn xin vâng .
Cuộc đời dương thế của Mẹ là
sống khiêm nhường luôn xưng
mình là nô tì của Chúa.
Cuộc đời dương thế của Mẹ
chẳng khác cuộc đời dương thế
mà chúng ta là mấy, cũng đầy dẫy
những gian truân thử thách nên
Mẹ rất cảm thông cho số phận
chúng ta, con cháu E-và đang ở
chốn khách đày.
Ngày Mẹ thụ thai Ðức Giêsu,
Thánh thần Chúa bao phủ lấy Mẹ,
Mẹ đầy ơn phước, Mẹ đã không
dừng bước trước những lời chê
bai nhạo báng của bà con hàng
xóm, Mẹ đã vội vã lên đường đi
viếng bà Elizabeth, đem niềm vui,
ơn cứu độ đến cho gia đình bà chị
họ, cho Gioan Tẩy giả được khỏi
tội tổ tông khi còn ở trong bụng
mẹ, tháo lưỡi cho Dacaria nói
được.
Mẹ cũng bắt đầu những chuỗi
ngày thăm viếng con cái Mẹ bất
cứ nơi nào kêu cầu đến Mẹ: Lavang, Lộ-đức, Fatima. . . và rất
nhiều nơi trên khắp thế giới. Mẹ
đã đến an ủi, đở nâng, bênh vực,
chở che và ban phát muôn vàn ơn
lành hồn xác cho đoàn con cái
Mẹ.
Hồn xác Mẹ đã ngự về trời
dạy chúng con ý thức về thiên
đàng ngay tự đời nầy, là sống theo
lời Chúa, đi theo con đường thập
giá của Chúa như Mẹ đã đi. Noi
gương Mẹ, đem Chúa đến cho
người, đem niềm vui đến cho đời,
đem hy vọng đến nơi sầu khổ. . . .

Lạy Thiên Chúa là Cha, cúi xin Cha nhậm lời Mẹ chuyễn cầu cho
chúng con là những kẻ yếu hèn, tội lỗi được dư đầy ơn phước, khỏi mọi
sự dữ chốn trần ai và được đem lên hưởng niềm vui thiên quốc với Mẹ
sau cuộc đời tạm nơi dương thế nầy.
Hãy chạy đến cùng Mẹ như lời kinh Hãy nhớ đã quả quyết:
Xưa nay chưa từng có người nào chạy đến cùng Mẹ xin bàu chữa
cứu giúp mà Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời.
Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi
nầy và trong giờ lâm tử. A-men .
PHÓ TẾ JOS. HUỲNH VĂN NGỌC
Trang 5
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Chức Phó tế
Sau khi cầu nguyện,
các Tông đồ đặt tay trên các ông
(Acts 6, 1-7)

Ngày 8 tháng Năm vừa qua, Đức Giám mục
McGrath đã đặt tay truyền chức cho chín Phó tế vĩnh
viễn, trong số nầy có bốn cursilitas chúng ta.
Nhân dịp nầy xin quí vị cùng tôi, chúng ta
thoáng nhìn về sinh hoạt của cộng đoàn tín hữu đầu
tiên tại Jerusalem, được miêu tả trong sách TĐCV
nơi Đoạn 6 từ câu 1 đến câu 17, về vai trò của Phó tế
vĩnh viển trong giáo hội thời xa xưa cũng như ngày
nay.
Đức Giêsu đã chết, đã sống lại và đã lên trời.
Các tông đồ còn ở lại tiếp tục sứ mạng của Thầy là
lập hội thánh, mà đơn vị đầu tiên là cộng đoàn, hình
thức của giáo xứ ngày nay. Cộng đoàn ngày càng
lớn thì càng có nhiều vấn đề được đặt ra. Các tông
đồ ngày đêm chuyên cần cầu nguyện và giảng dạy
nhưng các ngài không thể không quan tâm đến
những vấn đề khác, như công bằng, xã hội, như
những tiếng than phiền của các bà goá, như những
tiếng khóc của trẻ mồ côi, của những kẻ neo đơn . . .
Các ngài cần người phụ tá. Công đoàn đề nghị, giới
thiệu ứng viên, các tông đồ quyết định, tuyển chọn,
rồi đặt tay thánh hiến, trao quyền trước mặt cộng
đoàn. Bảy vị Phó tế đầu tiên xuất hiện trong lịch sử
giáo hội.
Công việc trước mắt của các ngài là giúp các
tông đồ lo đáp ứng nhu cầu vật chất của cộng đoàn,
nhưng sách TĐCV còn nói tiếp về việc Phó tế.
Stêphanô thuyết giảng, minh giáo trong hội đường
Do thái và là người đã chết vì đạo trước tiên. Lễ
kính vào ngày 26 tháng 12, sau lễ Giáng sinh. Việc
Phó tế Philip giải thích kinh thánh và rửa tội cho
Trang 6
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của các ngài không chỉ giới hạn,
đóng khung trong việc phục vụ
nơi bàn ăn mà còn bao gồm việc
giảng dạy và ban phát bí tích nữa.

Họ không phải là nhà tu, không
có lời khấn, không có y phục
riêng, không có tên riêng, không
lãnh lương.

Theo điển ngữ các thánh của
Linh mục Hồng Phúc thì:

Danh từ Phó tế hay Thầy Sáu
không nói lên hết cái căn tính
của họ là Deacon, bởi chữ Diakonia nghĩa là người phục vụ, là
người đầy tớ, người hầu bàn.

-Phó tế Laurent, một vị thánh
lớn, tử đạo năm 258, tên ngài
được nhắc đến trong kinh Phụng
vụ Thánh thể.
-Thánh Đamasô I lên ngôi
giáo hoàng năm 366.
-Thánh Leo cả, lên ngôi giáo
hoàng năm 440.
-Thánh Grégorio VII, lên ngôi
giáo hoàng năm 1073.
Các ngài thảy đều là Phó tế
được lãnh chức Linh mục và
Giám mục cùng một ngày sau khi
được bầu làm giáo hoàng.
Cũng cùng chung số phận
thăng trầm, dọc theo chiều dài
lịch sử của Hội thánh, chức Phó tế
vĩnh viển dần dần bị lu mờ và đi
vào bóng tối trong giáo hội La
tinh, và rồi chỉ còn là một chức
chuyển tiếp (transitional order)
trước khi chịu chức Linh mục.
Mãi cho đến thế kỷ 20, năm
1964, Công đồng Vatican II,
trong Hiến chế Lumen Gentium,
ĐGH Phaolồ VI đã tái lập chức
Phó tế vĩnh viển. Nơi triệt 29, viết
như sau: ‘’Ở bậc thấp hơn của
hàng giáo phẩm có các Phó tế
vĩnh viển, những người đã được
đặt tay không phải để lãnh chức
LM nhưng là để phục vụ”.
Vậy họ là ai?
Thưa, họ là những người tầm
thường như chúng ta. Họ là người
chồng, người cha trong gia đình.
Họ cũng đi làm để trả bill hằng

Theo gương Thầy chí
thánh”.Con Người đến để phục
vụ”.
Theo niên giám công giáo
năm 2008, trên thế giới hiện có
trên 30,200 Phó tế vĩnh viển.
Giáo hội Hoa kỳ có 15,754 vị
và trong số ấy có 98 người VN.
Và họ làm gì?
Trong sự hiệp thông với
ĐGM và hàng LM, Phó tế phục
vụ giáo hội trong các thừa tác:
phụng vụ, rao giảng lời Chúa và
thực thi bác ái. Trong thánh lễ,
Phó tế công bố Phúc âm, đôi khi
chia sẻ Lời Chúa, ngoài ra Phó tế
được cử hành trọng thể bí tích
Rửa tội, giữ và trao MTC, mang
của Ăn đàng cho kẻ hấp hối,
nhân danh Giáo hội chứng và
chúc lành hôn phối, cử hành các
á bí tích, chủ toạ các lễ nghi tang
chế và an táng. GH 29.

cơ hội góp phần tích cực vào
việc xây dựng và mở mang nước
Chúa.
Khi phong chức cho lớp
Phó tế đầu tiên tại San Jose năm
2005, Đức cha nói “Đây là một
biến cố lịch sử của địa phận”
khởi đầu một giai đoạn mới cho
chúng ta, nhất là các bạn trẻ đã
có gia đình. Các bạn không còn
cơ hội đi tu để làm Linh mục hay
làm thầy tu nữa, xin hãy nghĩ
đến việc cộng tác với Giám mục
và Linh mục phục vụ dân Chúa,
trong thiên chức Phó tế vĩnh
viễn, gieo trồng Giáo hội và
phục vụ cộng đoàn, dự phần vào
sứ mệnh và ân sủng của vị
Thượng tế là Đức Kitô. (GH 41)
PHÓ TẾ JOS. HUỲNH VĂN
NGỌC

Trong nghi lễ truyền chức,
ĐGM trao cho Phó tế quyển
Phúc âm và nói: Hãy tin những
gì con đọc. Dạy những gì con
tin.Thực hành những gì con
dạy. Phó tế là chứng nhân Phúc
âm ở giữa lòng đời.
Dưới sự hướng dẫn của Chúa
Thánh thần, tại công đồng Vaticanô II, chức Phó tế vĩnh viển
được tái lập, mở cánh cửa đã bị
khép lại từ bao thế kỷ, để cho
hàng ngủ giáo dân chúng ta có
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Kỷ Niệm 40 Năm Thiên Chức Linh Mục
Cha Linh Hướng Giuse PHẠM KIM HÙNG
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Ôn Goïi Ngoân Söù
Hai Ngöôøi coù ñoàng haønh vôùi nhau ñöôïc chaêng,
neáu ñaõ khoâng heïn vôùi nhau töø tröôùc?
Trong röøng sö töû coù gaàm leân chaêng,
neáu noù khoâng coù moài?
Töø trong hang, sö töû coù roáng leân khoâng,
neáu khoâng voà ñöôïc moài?
Chuùa laø Chuùa Thöôïng khoâng laøm ñieàu gì
maø khoâng baøy toû keá hoaïch cuûa Ngöôøi
cho caùc ngoân söù, toâi tôù cuûa Ngöôøi ñöôïc bieát.
Sö töû ñaõ gaàm leân: ai maø khoâng sôï haõi?
Chuùa laø Chuùa Thöôïng ñaõ phaùn,
ai chaúng noùi tieân tri? (Am 3:3-4;7-8)

Thieân Chuùa, töø thuôû ban ñaàu
cho ñeán hoâm nay, laø Thieân Chuùa
yeâu thöông vaø cöùu ñoä. Ngaøi cöùu
daân khoûi nhieàu côn ñoaï ñaøy, vaø
ban cho chìa khoaù cuûa vöông trieàu
Ngaøi, kho taøng aân suõng cho cuoäc
soáng di haønh, ñôïi chôø ngaøy phaùn
xeùt.
Nhìn trong thieân nhieân vaø ñoäng
vaät, loái noùi boùng baåy döïa vaøo
tieáng gaàm cuûa sö töû, ñeå noùi moät
caùch saâu ñaäm veà tình traïng Thieân
Chuùa, ñang gaøo theùt töø trong ñaùy
loøng Ngöôøi, caàn daân chuùng ñoåi
thay vaø canh taân ñiaï caàu. Thieân
Chuùa bieát daân Ngaøi ñam meâ trong
aûo töôûng, raåy phuï tình thöông vaø
cö xöû baát bình, khoâng ngaïi vöôùng
toâò tình.
Tình yeâu Ngaøi phaûi ñöôïc theùt
Trang 12

leân töø trong ñaùy tim, vì quaù yeâu
thöông, vì yeâu thöông loaøi thuï taïo
cuûa chính söï Saùng Taïo theo caùch
rieâng cuûa Ngaøi.
Tieáng theùt Tình Yeâu cuoái cuøng
cuûa Thieân Chuùa, coøn vang voïng
ñaâu ñaây, trong tuaàn phuïc sinh.
Nhöõng aâm höôõng treân Thaùnh Giaù
coøn dö ñoïng; Trong Tay Cha, Con
“phuù daâng linh hoàn. ”
Ngöôøi Toâi Trung Thieân Chuùa
choïn ñang laøm vieäc khi naøo coøn
hôi thôû. Khi choåi daäy, Ngaøi daïy
anh em chuùc Bình An cuûa Thaày
cho anh em. Thieân tình söû cöùu ñoä
thaät laø ly kyø tôùi hoài laâm ly. Thaày
chuùng ta cheát maát roài; chuùng ta laø
nhuõng teân phaûn Thaày. Thaày boãng
hieän ra; töôûng raèng seõ bò 'traû baùo'
vì
toäi
'gieát
Con
Thieân

Chuùa.”Nhöng Con Thieân Chuùa
ñem laïi söï 'hoài sinh' cho anh em.
Söï phaán khôõi cuûa Chuùa Ki Toâ
soáng laïi xoaù tan moïi ngôø vöïc, ñeå
roài anh em tin raèng Ñaáng Meâ Si A,
ñuùng nhö Lôøi Thaùnh cheùp. Taát caû
ngoân söù ñeàu phaûi cheát; chæ coù
Ñaáng Meâ Si môùi phuïc sinh. Ñaáng
Meâ Si A laø Con Thieân Chuùa, bôõi
Thieân Chuùa haøng soáng maø ñeán;
neân cheát laø moät haønh vi cuûa “gieo
haït gioáng ” vaøo trong “röõa naùt” ñeå
toäi loãi tan thaønh buò; ñuùng nhö
nhaø vua tieân tri David ñaõ tieân baùo
– Thieân Chuùa neùm toäi ta ra xa. Ñeå
toû tình Ngaøi roõ reät baèng haønh
ñoäng yeâu thöông nhö noùi ñi noùi
laïi (Tv 136), Muoân ngaøn ñôøi Chuùa
vaãn troïn Tình Thöông. “ ”
Thaùnh Phao Loâ toâng ñoà tuyeân
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truyeàn trong nhöõng coäng ñoàng sô
khai veà tình yeâu Thieân Chuùa.
Phaûi, Tình Yeâu Thieân Chuùa ñaõ
bieán Phao Loâ thaønh moät noâ leä môùi
- Noâ leä trong Tænh Ki Toâ. Taïi sao
thaùnh toâng ñoà laïi noùi vaäy? Noùi
tieáng noâ leä moät caùch taùo baïo vaäy?
Bôõi vì thaùnh ñöôïc Thieân Chuùa môøi
goïi laøm “Ngoân Söù” trong cuïc
nhieäm môùi; cuûa trôøi môùi ñaát môùi
maø thaùnh Goan vaïch ra trong
Thaàn Khí Khaûi Huyeàn.
Con Chieân khoâng tì veát, ñaü
ñuôïc Thieân Chuùa ñem laøm cuûa
hieán teá ñeå ñeïp long Thieân Chuùa,
vaø Thieân Chuùa khoâng coøn nhôù
ñeán oaùn toäi xöa:

Taát caû toäi ta Chuùa quaúng ra xa
(Tv)
Neân caùi noâ leä cho toäi loãi, giaù
traû laø caùi cheát ñôøi ñôùi. Caùc Thaùnh
toâng ñoà noùi ôû laïi trong Maùu thaùnh
yeâu thöông cuûa Ki Toâ laø cheát ñeå
maø soáng laïi trong Chuùa Ki Toâ bôõi
ta thuoäc veà Ngaøi; Ngaøi ôû ñaâu
chuùng ta ôû ñoù. Choå ôû cuûa Chuùa
Gieâ Su, noùi ñi noùi laïi raát roõ trong
Kinh Thaùnh. Ngoân söù, Nhaø vua
David, toâi trung Thieân Chuùa nhìn
xuyeân suoát thôøi gian, bôõi trong
Thaàn Khí noùi Tieân Tri, cheùp Lôøi
Kinh cuûa Thieân Chuùa raèng:
Ngöôøi noùi vôùi Chuùa Thöôïng
toâi :
'Beân Höõu Cha ñaây, con leân
Ngöï Trò; bao quaân thuø Cha seõ ñaët
laøm beä chaân Con.' ”
Chuùa Gieâ Su noùi; Ta veà Nhaø
Cha Ta. Nhaø Cha Ta coù raát nhieàu
dinh thöï ñeå ôû; Ta ñi doïn choå cho
caùc con. Chuùa Gieâ Su cuõng noùi;
Ñeå roài Ta ôû ñaâu thì anh em cuûa

Ta cuõng ôû ñoù.
Noùi cho cuøng, Ngoân söù laø
Ngöôøi vieát truyeän hay, maø treân theá
gian naøy chöa coù ai vieát ñöôïc,
hoaëc coù theå nghó ra, vì Ngoân Söù
khoâng chính mình vieát maø Ngoân
Söù ñeå mình laø buùt möïc cuûa Thieân
Chuùa vieát.
Chuùa Gieâ Su laø Thieân Chuùa,
Ngoâi Lôøi, Aùnh Saùng cö nguï trong
theá gian; ñaõ do Thieân Söù Thieân
Chuùa ñeán maëc khaûi cho con ngöôøi
bieát veà thôøi vieân maõn, Ngöôøi Toâi
Trung Thieân Chuùa tuyeån choïn, seõ
laøm Chieân hieán teá. Ngöôøi Toâi
Trung, laøm söù vuï cho Thieân Chuùa
maø khoâng moät heù moâi than vaõn,
trung thaønh vôùi Lôøi Kinh Thaùnh
cheùp, ñeán “ ”cheát ñi soáng laïi leân
trôøi, vaãn coøn ôû cuøng chuùng ta.
Anh em cuûa Chuùa, neáu khoâng
nhìn ra raèng ñöôïc dìm trong pheùp
röõa cuûa Ñaáng Ki Toâ laø sinh ra
trong boïc ñieàu, hay trong boïc
hoaøng gia vöông toäc, thì quaû maét
chöa ñöôïc “môû ra bôõi vaãn coøn ôû
trong nuoâng chìu theo caùi aûo
töôûng, veõ vôøi trong caùi voøng 'noâ leä
”tinh vi' cuûa thôøi ñaïi toân vinh duy
vaät.
Lôøi Thaùnh cheùp raèng; maét anh
em ñöôïc chöõa laønh vaø saùng ra neáu
khoâng bôõi do Thieân Chuùa.
Thieân Chuùa bieát vieäc Ngaøi.
Ngaøi tieán trình xaây döïng 'röôøng
coät' trong nhieäm cuïc môùi ñeå keá
hoaïch cöùu roãi cuûa Thieân Chuùa trôøi
loan truyeàn hieäu quaû vaø tieán xa
ñeán taän cuøng traùi ñaát, daãn ñaàu laø
Con Thieân Chuùa. Thieân Chuùa bieát
con ngöôøi chaúng laøm sao ñeå xöùng
ñaùng tröôùc maët Ñaáng Taùc Taïo.
Con Thieân Chuùa môùi laø Thöôïng

Teá cao nhaát, “ñeïp loøng [Thieân
Chuùa] moïi ñaøng”.
Chuùa Ki Toâ hieán Mình Maùu
Thaùnh mình ñeå trieãn khai Maàu
Nhieäm bieán hoaù loaøi thuï taïo trôû
thaønh Mình Maùu Ki Toâ maø xöùng
ñaùng trôû veà Thieân Ñaøng, phuïc vò
neân moät vôùi A Dong thôøi Taân
Öôùc, chính laø Chuùa Gieâ Su Hoâm
Qua, Hoâm Nay, Maõi Maõi –vaãn ôû
cuøng theá gian khi mình 'Chuùc
tuïng Ñaáng Ngöï Ñeán nhaân danh
Chuùa . ”
Vieäc Thieân Chuùa vöôït treân moïi
thaønh coâng vì Vinh Quang Thieân
Chuùa, nhö ñaõ coù tröôùc töï muoân
ñôøi vaø cho ñeán muoân ñôøi. Anh em
cuûa Chuùa Gieâ Su tình nguyeän laøm
nhöõng 'noâ leä tình yeâu' nhö chính
Chuùa Gieâ Su ñaõ thöïc hieän theo
Thaùnh YÙ Chuùa Cha. Taát caû nhöõng
thaùnh toâng ñoà vaø taát caû caùc thaùnh
laàn löôït naém chaéc, vaø oâm chaàm
Thaùnh Giaù Chuùa Gieâ Su trao ban,
baèng Tình Yeâu, Söùc Maïnh, vaø Aân
Hueä Chuùa trao ban qua quaø taëng
Thaùnh Linh, maïnh daïn rao giaûng
Tin Möøng Chuùa Gieâ Su Ki Toâ.
Tin Möøng nhö traùi chín thôm
tho, ngoït dòu. Nhöng tröôùc khi coù
traùi, haït gioáng phaûi chòu naèm
trong ñaát buøn, nöôùc boùn, ñeå töø töø
lôùn leân maø sinh hoa traùi. Coù thôøi
ñôn sô nhö tuoåi treû, döïa treân söï
quan phoøng qua thaùnh Phao Loâ,
Pheâ Roâ, Goan, Gia Coâ Beâ, ....
nhöng roài coù luùc phaûi vaõ moài hoâi,
leân tieáng gaàm nhö sö töû roáng, giaõ
tan thaân mình, theo chaân Chuùa ñoå
maùu vì yeâu vaø thaùnh hieán, khi
haønh ñaïo.
May maén vì giaù maùu ñaõ thanh
taåy nieàm tin theâm tinh luyeän vaø
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lôùn maïnh vöõng vaøng. Aân suõng
thay, vì nhieäm cuïc nöôùc trôøi do
Chuùa Gieâ Su thaønh laäp cho chuùng
ta. Töø neàn taûng, nhö vaøng ñaù cuûa
Chuùa, naûy sinh cho ta nhieàu hoa
traùi trong 'tri aân tình Chuùa vaø ñaùp
traû ôn daøi.' Nöôùc Ngöôøi ngaøy môû
mang ra, ñem daân Ngöôøi trôû laïi
trong tình thöông vaø hieåu ñöôïc coäi
nguoàn ta xuaát phaùt khôõi töø Tình
Yeâu Thieân Chuùa.
Vinh tuïng ca, chaúng haïn nhö:
Ngôïi khen Ñaáng Saùng Taïo. Ngôïi
Khen Ñaáng toû cho daân Ngöôøi bieát
yù ñònh cuûa Ngöôøi. Ngôïi Khen
Daáng laøm ra bình minh vaø boùng
toái, Ñaáng Ngöï Giaù treân ñaùm maây
trôøi, treân nhöõng ñænh cao cuûa vuõ
hoaøn. Ngôïi Khen Ñaáng ñoåi ñeâm
thaønh saùng. Ngôïi Khen Ñaáng goïi
nöôùc bieån leân roài töôùi xuoáng maët
ñaát. Ngôïi Khen Ñaáng xöùc daàu
thôm treân ñaàu daân Ngöôøi; tröôùc
bao thuø ñòch Ngaøi theát tieäc linh
ñình cho ñaøn chieân Ngaøi ñöôïc no
aám thoaû thueâ.
Danh Ngöôøi laø Thaùnh, Thieân
Chuùa toaøn naêng; Ngaøi laøm muoân
ñieàu dieäu kyø treân toâi nam tôù nöõ
cuûa Ngaøi. Ngaøi môû kho Thaàn Khí
Ngaøi tuoân ñoå ñeå thanh nieân thò
kieán, noùi tieân tri; danh Ngöôøi laø
Thieân Chuùa muoân thôøi ñaïi toân
vinh thôø laïy, laø Thieân Chuùa muoân
daân uoán goái quy phuïc tröôùc söï
hieän dieän cuûa Ngaøi. Lôøi Ngôïi Khen
kính möøng Ñaáng Ngöï Ñeán khaéc
giaây chöa ngöøng nghæ. Trong taàm
nhìn, Thaùnh Goan cheùp veà Chuùa
Uy Linh Huyeân Nhieäm Thanh
Thieân; muoân Thieân Thaàn ñang
phuû phuïc vaø ca tuïng danh Thaùnh
Ngaøi treân nhöõng taàng trôøi cao,
nhöõng khuùc haùt Thieân Thaàn.
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Ngôïi Khen, 'Vinh danh Thieân
Chuùa treân caùc taàng trôøi,' ..., laøm
moät cöõ chæ tìm Thieân Chuùa trong
ngaøy ngaøy moïi ñôøi soáng daân
ngöôøi. Cuõng chaúng phaûi bôõi ta
thoâng minh maø bieát ñieàu naøy,
nhöng do bôõi Thieân Chuùa maëc
khaûi cho chuùng ta qua khí cuï
Ngoân Söù cuûa Thieân Chuùa.
Caùc Thaùnh Toâng Ñoà, bôõi Thaàn
Khí Thieân Chuùa sau bieán coá
Pentecost, tieát loä cho chuùng ta
raèng; khoán cho chuùng ta neáu
chuùng ta bieán leõ phaûi thaønh ngaûi
ñaéng. Noùi chính xaùc, chuùng ta thôø
ô vôùi Tình Yeâu Chuùa Gieâ Su maø
choái tin ñieàu, coù moät Ñaáng Cöùu
Theá ñaõ cheát thay cho toäi loãi chuùng
ta, chuùng ta khoán nguy.
Chuùa Gieâ Su ôû ngay beân, trong
khi ngaøy taøn cuõng keá caän, trong
khi caûn trôû ñöùc tin cuõng chung
chaï, töøng ngaøy. Neáu moät ngöôøi
khoân ngoan xaây nhaø treân neàn
taûng vöõng chaõi, khi thaùc luû traøn
voâ, nhaø vaãn ñöùng vöõng maø söï
soáng vöôït qua.
Neáu nhöõng nhaø thaàn hoïc ñaõ
kieân trì thôøi gian ñeå bieát veà Tình
Yeâu Thieân Chuùa maø laøm söù maïng
Ngoân Söù; neáu nhöõng nhaø baùc hoïc
khaùc cuõng kieân trì thôøi gian maø
hieåu bieát nhöõng bí maät cuûa neàn
taûng Saùng Taïo do baûo trì ñòa caàu
ñeå thoáng trò ñiaï caàu; nhöõng thöù
cao sieâu deã ñöa vaøo trong phaûn
nghòch Ñaáng toaøn naêng vì nhöõng
thaønh coâng bieät dò töø trong quaàn
chuùng lôùn; cuoái cuøng, neáu nhöõng
ngöôøi coù ñænh cao trí tueä coøn quy
phuïc Thieân Chuùa; duø sao ôû trong
Chuùa Gieâ Su laø moät moái lôïi lôùn thì
duø coù moät chuùt trí tri tính toaùn, taïi
sao (?) khoâng naém laáy Thieân Chuùa

maø baûo ñaûm ñôøi naøy vaø ñôøi ñôøi
ñöôïc thaáy queâ coäi ñaát nguoàn.
Chuùng ta thaø naém moái lôïi hôn
laø vuoät maát caùi ñaëc suûng 'naém
vöông quyeàn thieân quoác' do Vua
treân muoân vua laø Con Thieân Chuùa,
Chuùa Gieâ Su trao ban. Neân choïn
gheùt ñieàu döõ, chuoäng ñieàu laønh laø
ôû laïi trong Chuùa Ki Toâ, nhö moät
haønh vi khoân ngoan ôû laïi trong söï
vun troàng do chính Thieân Chuùa
Cha cho tay. Neân khi nghe Tieáng
Chuùa, haõy chôù neân cöùng loøng.
Neáu nghe tieáng raàm cuûa sö töû
maø coøn ñoäng tim vaø traøn daâng
xuùc ñoäng; Vua trôøi maø haï mình ñeå
chuoäc nôï cho ta nhöõng toäi loãi cha
oâng töø ngaøn xöa cho ñeán ngaøn
sau, maø khoâng ñaùp traû tieáng goïi,
thì quaû con tim vaø trí tueä ñaõ trôû
neân muø quaùng khoâng caàn thieát.
Hoaëc khi nghe caùc Thaùnh Toâng
ñoà tuyeân xöng ñöùc tin noùi tieân tri,
Tinh Yeâu trong Ki Toâ daét dìu ñi
trong Aân Suõng vaø Bình An thaät;
phaûi noùi raèng coù ñieàu cho chuùng
ta thaéc maéc vaø to moø muoán tìm
cho ra nguoàn coäi daãn ñöa ñeán söï
tuyeân xöng 'tin.'
Khi xem moät cuoán phim hay,
ñoïc moät truyeän truyeàn kyø veà
nhöõng tay anh huøng teá theá; khôõi
lieàn ngôïi khen vaø öôùc raèng ta laøm
gioáng toát. Cho neân, ôn goïi Ngoân
Suù laø ôn thaùnh hieán trong ñoù, Aùnh
Saùng Phuïc Sinh laø ngoïn ñuoác soi
daãn ñöôøng ñi tìm laïi nhöõng laàn
ñöôïc dìm trong Tình Yeâu Ki Toâ
bôõi Maùu Thaùnh Gieâ Su thanh taåy
ta tieán ñeán tình tuyeàn trong traéng
nhö aùo traéng naøng daâu trong ngaøy
môùi cöôùi. Thaáy ñaây laø nieàm vui
tuyeät ñænh, ñeå ñi vaøo ôû trong traùi
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tim Ngöôøi ñôøi ñôøi laø moät döùt
khoaùt.
Maëc moät chieác aùo tinh tuyeàn
thì ngöôøi ngöôøi deå nhaän ra ngöôøi
trao aùo. Nieàm tin tuyeät ñoái vaøo
trong Chaøng Reã cuûa mình, noùi lôùn
tieáng leân raèng ta thuoäc veà Ñaáng
Ngöï Ñeán trong ngaøy Taân Hoân cuûa
ta; vaäy, moái thuûy chung laøm neân
moät chuyeän ñôøi haøo duyeät, khi
can ñaûm ñi chung moät con ñöôøng
coù thuûy coù chung töø choïn löïa cho
ñeán trôû veà. Ñöùc haïnh tuyeät luaân
giöõ ñeå laøm saùng giaù Ñaáng sai ñi
vaø ñeå cho trí tueä, taâm linh vaø yù
chí trieãn khai thaúng taép.
Thieân Chuùa gaàm leân tieáng Yeâu
Thöông vì ta ñang caàn. Caùc Thaùnh
Toâng Ñoà, qua cuoäc haønh trình
tröôùc khi gaëp Chuùa, trong khi ôû
chung ñuïng vôùi Chuùa, thôøi loaïn
laïc, sau khi Chuùa soáng laïi vaø leân
trôøi, ñuïng ñoä bieán coá thaêng traàm
daèn co lieân ló. Bôõi vì chính Chuùa,
maø caùc Thaùnh ñaõ ñöôïc naâng leân
trong caùnh tay Chuùa. Neáu chaúng
phaûi do quyeàn naêng Ñaáng Ban Söï
Soáng thì ai cuõng khoõi coøn soáng
soùt; ñöøng noùi gì ñeán hieån vinh
böôùc vaøo trong Cung Thaùnh Nhaø
Thieân Chuùa.
Khi Chuùa ñaõ choïn con, Ngaøi
goïi con, caû thaûy daân Ngöôøi vaø daân
ngoaïi, vaøo trong tö theá rieâng tö
vôùi Ngaøi ñeå giuùp tìm hieåu ñieàu
môùi laï ñeå vöôït thoaùt khoûi nhöõng
thieáu nhieät huyeát khi tröôùc; nhöõng
keùm tin trong thôøi thieáu haïnh
thöôùc cuûa Tin Caäy Meán.
Ñi Cursillo cuõng do Chuùa choïn.
Thaày Ñaõ Choïn Con. Lôøi Chuùa
vang vang beân “ ” tai. Thaày choïn
con chôù khoâng phaûi con choïn

Thaày. Thaày choïn con ñeå laøm haït
gioáng gieo vaøo loøng ñôøi; ñeå roài
haït gioáng sinh caây traùi gaáp traêm
laàn hôn maø con gaët haùi.
Nôi ñoàng luùa, do chính Thaày
chí Thaùnh vun troàng ñaõ taïo neân
moät hoaøn caûnh khoùc cöôøi, xuùc
ñoäng vaø caûm meán voâ bieân, khoâng
lôøi noùi heát. ÖØ! 'Bieát duøng lôøi raát
khoù ñeå maø noùi roõ; oâi! bieát noùi gì...'
Tình Yeâu trong Ki Toâ khoâng coøn
lôøi. Haõy deïp boû “ tieáng haùt om
soøm cuûa ngöôi. Ta chæ muoán cho
leõ phaûi nhö nöôùc tuoân traøo; cho
coâng lyù nhö doøng suoái khoâng bao
giôø caïn. (Am 6:23-24). Vaâng, ñieàu
con tim ñöùng nhaát! ”
Cho neân, chæ coù treân ñoàng luùa
Ki Toâ ñaùm ngöôøi gaët haùi vaø ñaùm
ngöôøi gieo haït chen laán nhau.
Thieân Chuùa khoâng laøm nhö theá
gian laøm gaët haùi phaân ñoâi rôøi raïc!
Ñoàng luùa Ki Toâ taêng tröôûng nieàm
hy voïng 'sum vaày' vôùi Ñaáng toaøn
naêng.
“ÔÛ ñaâu coù hai ba ngöôøi tuï laïi
vì danh Ta thì Ta ôû ñoù”. (Mt)
Lôøi cuûa Chuùa trong vaøi ngaøy
nöõa ñaây, sau nhöõng tuaàn phuïc
sinh raèng, anh em haõy ñi taän cuøng
coõi ñaát, rao giaûng Tin Möøng, vaø
ban pheùp röõa nhaân danh Thieân
Chuùa Cha vaø Chuùa Con vaø Chuùa
Thaùnh Thaàn, ñeå muoân ngöôøi ñöôïc
trôû vaøo trong ôn cöùu ñoä cuûa Chuùa
Cha. Thaày chí Thaùnh höùa ôû cuøng
anh em moïi ngaøy cho ñeán taän
theá.

anh em – ñaõ laøm vaø hy sinh
cho nhau. Haõy hoïp laïi ñeå laøm leã
Chieân Vöôït Qua, naâng Röôïu, beõ
Baùnh vaø chia cho nhau trong coäng
ñoàng thöôøng xuyeân ñeå nhôù veà
nhöõng ñieàu Mình Maùu Chuùa laø ñeå
duy trì mình trong chi theå Ki Toâ.
Haõy ñoïc Thaùnh Kinh vaø Haùt
Thaùnh Vònh. Ai trong anh em
ñöôïc ôn noùi tieân tri thì noùi tieân tri;
ai coù ôn giaûi thích thì giaûi thích.
Haõy aân caàn, nieàm nôû vôùi nhau
trong tình thaân aùi Chuùa Ki Toâ.
Haõy tha thöù cho nhau thöôøng
xuyeân. Ñieàu naøy laøm troãi baät ôn
Ngoân Söù phaåm traät Men Ki Xeâ Ñeâ
vì xöa nay, chæ coù moät Ñaáng coù
quyeàn tha toäi Ñaáng aáy laø Thieân –
Chuùa toaøn naêng töø trôøi.
Ôn Goïi Ngoân Söù laø moät Tin
Möøng raát tuyeät dòu vì naøy tieáng
theùt raàm vang trong uy linh cuûa
Thieân Chuùa Ñaáng Meâ Si A Phuïc
Sinh; yù nghóa cao troïng, ôn ích keû
tin seõ phuïc sinh vôùi Chuùa Ki To^
coù quyeàn naêng tha thöù. Vaäy, haõy
noùi thanh taåy. “ ”

Laïy Chuùa, chuùng con toân
vinh Chuùa, chuùng con thôø laïy
Chuùa, chuùng con caûm taï
Chuùa vì vinh quang cao caû
Chuùa. Alleluia. Amen.
CURSILLISTA MARIE PASCALE

Lôøi caùc Thaùnh, noùi theo vaên
hoaù vaø truyeàn thoáng töø moãi daân
toäc saéc thaùi treân theá gian, khaùc
nhau, nhöng quy laïi anh em haõy
chuùc khen nhau veà nhöõng ñieàu toát
Trang 15
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Tháng Hoa
dâng Kính Mẹ

.

Mùa hoa đẹp tươi đã về đây.
Mùa hoa tình yêu đang bừng
nở…………..
Tháng 5, tháng mà Giáo
hội dành để tôn kính Đức
Mẹ, có lẽ tháng 5 là tháng
đẹp nhất trong năm, vì sau
bao tháng cỏ cây được giấc
ngủ dài trong tháng ngày của
mùa Đông, sang đến mùa
Xuân, cây đâm chồi nảy lộc,
đợi đến tháng 5 khí trời ấm
áp, mát dịu, bông hoa nhú nụ
nở rộ, một sức sống mới
vươn lên, khoe sắc tô điểm
cả vũ trụ cho thêm phần gấm
vóc…… Hôm nay các Chị
Em trong Phong Trào dâng
lên Mẹ những cánh hoa thiên
nhiên đầu mùa tinh khiết,
hợp với những đóa hoa lòng
thánh thiện của tất cả Anh
Chị Em Cursillista, cùng với
4 Thầy Phó Tế là những
bông hoa được vun trồng sau
bao năm dài được thành tâm
dâng lên Mẹ, tất cả cùng bốc
hương thơm, khoe sắc trên
bàn thờ Mẹ.
Trang 16
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Như cánh hoa hương thơm
đặm đà.
Như tiếng ca ru êm mặn mà.
Thầm dâng như khói hương
tỏa bay………
Mùa hoa lại về, nhắc nhở
chúng ta hãy chạy đến dâng
kính Mẹ đóa hoa muôn sắc,
muôn màu, những đóa hoa
được vun tưới trong lòng
bằng những tâm tình cầu
nguyện, được ấp ủ bằng
tràng kinh Mân côi, đó chính
là những đóa hoa sẽ được
Mẹ đón nhận bằng trái tim
yêu thương của Mẹ.
Lạy Mẹ, xin Mẹ
giúp chúng con luôn biết
chạy đến cùng Mẹ, vì chính
Mẹ là nhịp cầu dẫn đưa
chúng con đến gần với
Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng
đã nối kết chúng con lại với
nhau bằng tình yêu đích
thực, bằng sự liên đới
huynh đệ, bằng tình yêu vợ
chồng, tình yêu Mẹ Cha
luôn phát triển xanh tươi
như lá cành, và nảy xinh
bông hoa tươi thắm kết qủa
là con cái. mà người tín
hữu hằng cầu xin Đức Mẹ
giúp đỡ phù hộ.
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MẸ MARIA,
VỚI ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
Ngày Hiền Mẫu
Chúng con xin dâng lên Mẹ
Đóa hoa hy sinh yêu thương phục vụ

Người Mẹ, là người có vai trò quan trọng vào bậc nhất trong gia đình, nhất là việc giáo dục xây dựng
con cái. Nói lên câu này, chỉ để khẳng định lại Thiên chức tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tín nhiệm trao ban
cho những Người Nữ. Đồng thời cũng xác định chức vụ Nội Tướng cao trọng, từ những người chồng, người
Cha mẫu mực đã trông cậy, phó thác chia sẻ cho người Mẹ, người vợ... Phạm vi và giá trị thật ở đây không
phải nơi danh xưng, mà để ý thức được tầm quan trọng để cho việc thực thi đặc quyền làm Mẹ một cách đúng
đắn và xứng hợp với phẫm giá cao quý đó.
Đi sâu vào lịch sử con người, qua hạnh các thánh, các danh nhân phụ nữ thế giới,… chúng ta không tìm
đâu được một người nữ hoàn hảo, một Người Mẹ Gương Mẫu, trọn vẹn, sống động như Mẹ Maria, Mẹ
Thiên Chúa. Mẹ là mẫu gương cho các bà mẹ trong việc chăm lo hạnh phúc gia đình và xây dựng giáo dục
con cái trong Đức Tin. Ngoài ra, Mẹ còn là người đầu tiên mở ra nhiều cánh cửa Sứ vụ mới cho người phụ
nữ trong mọi thời đại: Mẹ ra đi chia sẽ Tin Mừng, thăm viếng giúp đở phục vụ Bà Thánh Isave. Mẹ giáo dục
con cái với tình yêu tin-tưởng phó-thác vào Thiên Chúa. Mẹ còn luôn là chổ tựa nương tinh thần cho các
Thánh Tông đồ thời Giáo hội sơ khai. Sứ vụ quan trọng vào bậc nhất trong hiện đại là Đức Mẹ đã ban truyền
cho chúng ta Kinh Mân Côi để làm hành trang trong cuộc lữ hành trần thế. Và hơn tất cả, Mẹ là người tái tạo
và phục hồi phẫm giá cho người nữ, sau Eva, đã bị biến dạng bởi tội lỗi. Do đó, chúng ta, ngoài người Mẹ
trần thế, còn có Mẹ Maria là người Mẹ, và là người phụ nữ mẫu mực, để chúng ta noi gương học đòi theo các
nhân đức của người làm Mẹ biết sống một Đời Sống Đức Tin.
TÀI GIỎI, VẪN CHƯA ĐÁP ỨNG ĐƯỢC THIÊN CHỨC LÀM MẸ - Hãy nhìn vào một gia đình
bình thường, có cuộc sống tạm gọi là hạnh phúc, chúng ta sẽ thấy người nội trợ điều khiển một gia đình,
giống như điều hành một quốc gia, có thể còn khó hơn, bởi vì người nội tướng trong gia đình, coi như Thủ
tướng, phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ, nhiều vai trò cùng một lúc trong Nội Các Gia Đình của mình như: Bộ
Trưởng Bộ Nội Vụ, Tài Chánh, Giáo Dục, Y Tế… kể cả Chị vú, bà bếp, tài xế, bác sĩ, y tá, cô giáo… để cho
người chủ gia đình, tức là Người Cha, yên tâm lo việc Ngoại vụ, Kinh tế, Chính trị, Xã hội, Khoa học, Kỹ
thuật, Nghệ thuật… Người nội trợ điển hình trên đây là người nội trợ thuần túy, chưa kể đến những người vừa
làm Mẹ vừa làm công việc của người Cha.
Người Mẹ luôn ý thức được việc nuôi dưởng giáo dục con cái, là xây dựng luân lý đạo đức, để bảo đãm
cho hạnh phúc, cho trật tự an ninh, và cho sự hưng thịnh chẳng những cho gia đình mà cho cả quốc gia, và
Giáo Hội nữa. Nhưng dù thế nào thì Người Mẹ cũng khó tránh những đổ vỡ, những bất hạnh, những tệ đoan
xã hội,… vẫn tiếp diễn trong đời sống thường nhật của các gia đình, nếu họ chỉ thuần túy trông cậy vào sức
của mình.
Việc xây dựng giáo dục con cái là một sứ mệnh trọng đại mà sức người khó có thể thực hiện được, cho
dù có là những nhà xã hội học, những nhà giáo dục tài giỏi, những danh nhân, vĩ nhân, triết gia, khoa học
gia… đi nữa, cũng không có thể bảo đãm được rằng, họ sẽ làm tròn trách vụ giáo dục con cái nên người trọn
hảo. Vì thế, một Người Mẹ chân chính muốn sống Đời Đức Tin trọn vẹn hãy học theo gương Mẹ Maria từ
khi mới vừa xin vâng ưng nhận thiên chức làm vợ, để sẵn sàng làm Mẹ, sẳn sàng xây dựng một gia đình. Bởi
vì gia đình là nền tãng, mà từ thuở ban đầu ý Thiên Chúa đã muốn thiết lập cho xã hội loài người.
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MỜI ĐỨC MẸ LÀM CHỦ CHO GIA ĐÌNH - Kinh Thánh có nói: “Con cái là bảo vật Chúa giao phó,
phải cẩn thận gìn giữ cho đến ngày Người đòi lại mà chúng vẫn còn xinh đẹp vẹn toàn”. Người làm cha mẹ,
đặc biệt là người làm mẹ đã được Thiên Chúa đặc sũng ban cho Ơn sáng tạo qua việc sinh nở, và Người
cũng tín nhiệm tuyệt đối trao phó sứ vụ nuôi dưởng giáo dục con cái, được bắt đầu từ khi ngườI nữ đặt con
vô dạ.
Trong những đấng bậc làm cha mẹ, có mấy ai được ấm êm hạnh phúc suốt cuộc đời? Biết bao phen
khoắc khoải ưu tư, đau buồn lo lắng, vất vã với chồng con? – Xin hãy nhìn lại gia đình Nazareth, hãy tìm đến
với Mẹ Maria, để có người đồng cảm, để xin ơn soi sáng, ơn sức mạnh, ơn can đãm, và nhất là hãy trông cậy
vào Mẹ, mời Mẹ Maria làm chủ cho gia đình mình để Ngài san sẻ bù đắp cho những khiếm khuyết bất toàn
của chúng ta, là những người Mẹ yếu đuối.
MẸ MARIA, KHO TÀNG PHONG PHÚ CỦA NHỮNG TÂM HỒN CAO CẢ MUỐN NÊN
THÁNH - Lời các giáo phụ: “Đọc hạnh các thánh là bắt mối liên lạc với các ngài”. Kinh thánh cũng nói:
“Muốn nên thánh hãy tiếp xúc với người thánh, muốn có tâm hồn trong sạch hãy tiếp xúc với người trong
sạch, muốn nên trọn lành hãy tiếp xúc với người trọn lành”… Gương thánh, gương thanh sạch, gương trọn
lành không đâu hơn bằng gương Thánh Gia Thất. Mẹ Maria, là bạn rất thanh sạch của Thánh Giuse, Mẹ
luôn khiêm nhu kính nhường Thánh Giuse, mẹ là gương trọn lành cho kẻ có bổn phận làm đôi bạn và làm
Mẹ, Mẹ sẵn sàng để con cái làm việc theo Thánh ý Thiên Chúa và Mẹ luôn sống phó thác tin yêu vào Thiên
Chúa trong mọi hoàn cảnh.
ĐAU KHỔ CỦA MẸ LÀ ĐỒNG CÔNG CỨU CHUỘC VỚI CHÚA KITÔ Kinh Thánh có viết:
“Bao nhiêu đau khổ của con thì Đức Mẹ thu tích vào lòng” Từ ngày đặt con vô dạ, bao nhiêu điêu linh thống
khổ, bao nhiêu nghịch cảnh thương đau … cho tới lúc con chịu khổ hình trên thập giá, Mẹ vẫn bền đỗ bước
theo chân Chúa không lời thở than. Mẹ đã can đãm vững vàng trên núi Sion, để được ôm tấm thân rách nát
sể-sài của con yêu dấu, dù Mẹ cũng đã bầm dập nát tim: Kinh Thánh viết: “Bao nhiêu nước mắt của Mẹ là
bấy nhiêu giọt máu linh hồn đổ ra”. Mẹ đã hòa lẫn những dòng lệ với máu cứu chuộc của Chúa Giêsu.
Không những thế, Mẹ còn là người lãnh đạo tinh thần cho các Thánh Tông Đồ trong thời Giáo Hội Chúa gặp
nhiều tai ương thảm khốc. Những người làm mẹ có đức khôn ngoan thật, sẽ luôn luôn chiêm nghiệm trong
lòng để rồi tự hỏi: “Tình yêu nào, thần lực nào giúp Mẹ giữ được một niềm thủy chung son sắc, để Mẹ được
ôm con yêu dấu là Chúa cả Trời Đất trong vòng tay yếu đuối ?
KẾT HỢP VỚI CHỒNG CON BẰNG LỜI CẦU NGUYỆN - Cầu nguyện với Chúa là để được vượt
ra khỏi những ti tiện thấp kém hàng ngày, là để nâng tâm hồn lên êm-đềm khiêm-cung thăm viếng Chúa.
Còn cầu nguyện với Mẹ Maria là để tha-thiết tâm-sự, yêu thương vấn ý, và để được xoa dịu chữa lành những
vết thương đau trong tâm hồn. Cầu nguyện với Mẹ cũng còn có nghĩa là xin được Ơn bền đỗ, để bằng lòng
chịu lụy chịu khó, chịu đau đớn thay cho con cái, cho chồng, cho người khác. Ngoài ra, người làm mẹ luôn
mơ ước nguyện cầu cùng các Thánh Gia Thất, để xin được kết hiệp với chồng con một cách rất thánh đời
này, hầu được ngày sau sum-vầy cùng nhau đời đời trên nước thiên đàng.
CON CÁI LÀ ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHA MẸ
Phải chăng , vì Chúa và Mẹ Maria đã nghe tiếng khóc của con cái chúng ta, nên đã cho những người cha
từ ngục tù lao động khổ sai nơi rừng sâu nước độc, có được một sức mạnh ngoan cường để chổi dậy từ cỏi
chết, trở về đoàn tụ với gia đình con cái yêu thương?
Phải chăng vì con cái chúng ta đói khổ, nên Chúa và Mẹ Maria đã ban cho người mẹ một sức mạnh dẻo
dai, để hai vai gánh nặng cha mẹ chồng con, dù mang trường bệnh trong người với nhiều cơn đau đớn lớn
lao, mà vẫn không gục ngả ?
Phải chăng, vì yêu con cái chúng ta, Chúa vẫn ban phát, Mẹ vẫn hộ phù cho những cha mẹ bất xứng?
Phải chăng, vì yêu con cái chúng ta, Mẹ vẫn bênh đở, Chúa vẫn không nở hình phạt những cha mẹ yếu
hèn tội lỗi?
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Từ đó, chúng ta suy tư, kiếm tìm, sẽ cảm nhận được rằng: Nếu có thánh giá, có đau thương, thì không
bao giờ Chúa quên mạc khảI rằng đó là vì lợi ích cho phần rỗi linh hồn chúng ta. Chúng ta cũng nhận diện
ra được, những người làm mẹ giàu tình yêu, giàu nhân đức, nhiều hy sinh… đều biết sống đời Hy Vọng,
bằng qua lời phán hứa của Mẹ Maria với Thánh nữ Bernadette Soubirous: “Ta không hứa ban cho con hạnh
phúc ở trần gian này, nhưng ở một thế giới khác”
Người phụ nữ được ơn Chúa ban cho Thiên chức cao trọng, được Mẹ Maria nâng đở phù trì, và cả
người đời cũng tin tưởng trao gửi phó thác rằng: “Phúc đức tại mẫu “, hoặc, “gối mẹ là ghế con ngồi, gương
mẹ là sách con xem, giáo dục của mẹ là đàng con bước…” đi nữa, nhưng những người Mẹ, nếu không có sự
cộng tác tích cực của các đấng bậc làm Cha, thì cũng chì là là những người yếu đuối, kém tài, bất lực như
một người hoa tiêu trên một chuyến tàu thiếu Thuyền Trưởng, từ đó, dù là Thánh Giá cũng trở thành khổ giá.
Xin những người gia trưởng hãy như Thánh Cả Giuse, tạo mọi điều kiện trong khả năng Chúa ban, để những
ý nguyện chính đáng, được thể hiện ngay trong chiếc thuyền hạnh phúc gia đình của chính mỗi người chúng
ta.
Thiên chức làm Mẹ, mà Thiên Chúa đã trao ban cho Đức Mẹ, Ngài đã can đãm thi hành trong hy sinh,
khiêm nhu phục vụ thật hoàn hảo chỉ vì hai chữ Tình Yêu: Yêu Thiên Chúa, Yêu tha nhân… Nhưng quan
trọng hơn cả là Đức Tin tuyệt đối vào quyền năng Thiên Chúa của Đức Mẹ. Chúng ta cũng vậy, là những
đấng bậc hôn nhân và làm cha mẹ, dù đã từng biết yêu, nhưng vẫn cần phải Tin Cậy vào Chúa để học bài học
Yêu Thương Cho Đi của Mẹ Maria, đó là: Hãy thiết lập mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, với
Đức Mẹ qua Kinh Mân Côi, để xin ơn khôn ngoan, ơn đạo đức, ơn lo liệu cho gia đình con cái. Nhất là việc
Giáo Dục Xây Dựng Gia đình, hãy lấy Đức Tin vào Ân Sũng Thiên Chúa làm nền tãng, và lấy Tình yêu làm
chất liệu để nuôi dưỡng con cái.
Nguyện xin Thánh Gia Thất ban cho chúng con có Đức Tin Vững mạnh vào Tình Yêu của Thiên Chúa
và Mẹ Maria, để làm hành trang cho suốt cuộc hành trình Ngày Thứ Tư được trọn vẹn với Thiên Chức làm
Cha Mẹ.
Ngày Hiền Mẫu, 2010
Viết dể ôn lại những bài học quý giá
Bắt nguồn từ Lòng Tin vào Tình Yêu của Mẹ Maria
CURS. NGUYỄN NGỌC NHAN & TUYẾT
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BẢN TIN ULTREYA

VAI TRÒ LINH MỤC VỚI GIÁO DÂN
Hôm nay là ngày Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, cũng là ngày Phong

LINH

Trào Cursillo sinh hoạt Trường Huấn Luyện hàng tháng. Ân huệ của
Chúa Thánh Thần ban cho Anh Chị Em Cursillistas chúng tôi là, được
Cha Thomas Vũ Minh Đức lần đầu viếng thăm, dâng lễ tạ ơn và huấn
luyện.

1. Linh Mục với vai trò Thầy
Tư Tế trong phụng vụ có hai sứ
mệnh:

Trong Thánh Lễ, Cha Thomas trích dẫn lời diễn tả về Thiên Chúa
Ba Ngôi của một Linh Mục đã ví: “Thiên Chúa Cha như mặt trời,
Chúa Giêsu Kitô như những tia nắng, và Chúa Thánh Thần là hơi ấm.
Tuy ba, nhưng cững chỉ từ một Mặt Trời, từ một Chúa mà ra… Tình
yêu từ Thiên Chúa cũng giống như sự ấm áp từ mặt trời không bao giờ
tắt, nó có thể bị mây mù che khuât, mưa tuyết bao phủ làm ngăn cách
(ví như hoạn nạn khó khăn), nhưng rồi mặt trời lại tiếp tục chiếu sáng
(ơn Chúa lạì tiếp tục ban phát) Cha huấn dạy: “Mặt Trời vẫn còn
đó, tình yêu Chúa không bao giờ cạn, chỉ cần vững lòng trông cậy tín
thác vào Chúa, rồi thì cũng sẽ nhận ra được Hồng Ân Chúa trao
ban”
Cha kể chuyện “Ở Boston Massachusetts, một gia đình có đứa con
trai bị tê liệt từ cổ đến chân, không nói được. Hai Cha mẹ là người tin
cậy phó thác vào Thiên Chúa, nên quyết không bỏ con vào nhà trẻ em
khuyết tật. Họ thuê kỹ sư chế tạo cho em một máy điện toán xử dụng
bằng cằm. Ngồi trên xe đẩy, em vẫn được cha mẹ đưa đến trường.
Em mong ước được tham dự cuộc chay đua từ thiện để gây quỹ giúp
cho người bạn, em đã được người cha đẩy và chạy đua trên chặng
đường dài đến năm dậm. Em và Cha tiếp tục tham dự những cuộc
chạy Marathon đường dài hàng năm của thành phố tổ chức. Tinh thần
và ý chí cố gắng đóng góp công sức cho điều thiện ích chung của em,
đã được Thành phố Boston tuyên dương. Rồi em tốt nghiệp đại học
với bằng Tiến Sĩ, làm Giáo sư giảng dạy cho những người khuyết
tật…” Tình yêu xã thân của cha mẹ, với tấm lòng muốn đáp trả tình
yêu của người con, đã làm cho cả thế giới phải nhìn ra cái đáng yêu
của tình yêu cho đi như thế nào. Cha Thomas mời gọi: “Chúng ta là
những người được sống trong Hồng Ân Thiên Chúa, tin tưởng nơi sức
mạnh của Thánh Thần mà Chúa Giêsu Kitô hứa ban, hãy chia sẽ, cho
đi, và phục vụ trong yêu thương quảng đại”.
Bàn tiệc Lời Chúa giúp chúng tôi ý thức được, Sức Mạnh Đức Tin
qua Mầu Nhiệm Thánh Thể được nhận lãnh một cách nhưng không từ
Thiên Chúa, Hồng Ân này phải có trách nhiệm ra đi chia sẻ một cách
vô điều kiện với mọi người.
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MỤC, CÓ HAI VAI TRÒ
CHÍNH : TƯ TẾ, VÀ CHỦ CHĂN.

- Đại diện Chúa Giêsu Kitô, để
công bố những điều Chúa mạc
khải, Chúa dạy và thực thi những
Nhiệm Tích Thánh do Chúa
Giêsu lập ra.
- Đại diện và hướng dẫn Dân
Chúa làm việc thờ phượng, để cầu
thay nguyện giúp, hy sinh hãm
mình, làm việc đền tội đền nợ
thay cho người khác, theo Tình
yêu và Chân lý với mẫu mực của
Chúa Kitô.
Vai trò Chủ chăn:
- Truyền đạt những mệnh lệnh về
Ơn Cứu Độ và những điều bí
nhiệm của Thiên Chúa để thức
tỉnh con người, để chia sẻ với mọi
người về sứ mạng thiết lập Nước
Chúa trong thế giới mà con người
đang sống. Người chủ chăn phải
biết chuyên tâm trình bày chân lý
của Thiên Chúa, một chân lý vẹn
toàn và thuần khiết (không phải
chuyện vui cười) để mọi người có
thể nghe và hiểu được dễ dàng lời
Chúa.
- Chuyển Ơn Chúa đến cho mọi
người: Vì Linh Mục là người
quản lý của Hồng Ân Chúa ban.
Liên hệ với đàn chiên như bạn
hữu chân thành, nhất là những kẽ
yếu đuối tội lỗi phải tha thứ yêu
thương nâng đỡ bênh vực chở che
(chứ không bỏ rơi xa lánh)
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- Đem con người đến với Chúa:
Trong cuộc sống thường nhật
hòa mình với mọi người, không
giả hình không quan liêu như
người Pharisiêu (Lời Chúa Giêsu
dạy các môn đệ). Giúp cho mọi
người nhận biết chân dung của
Chúa Kitô, để họ có lòng tin
quay về với Thiên Chúa.
- Chăn dắt nuôi dưởng đàn
chiên: Nuôi dưỡng bằng Lời
Chúa, mẫu mực như những gì đã
dạy dỗ hướng dẫn. Tuân giữ
những lề luật tập quán của thời
đại để hòa mình với đời sống
thực tế của đàn chiên. Quan tâm
lắng nghe để biết cái đau khổ
khó khăn mất mát và nhu cầu
của con chiên chứ không phải
chỉ biết xử dụng uy quyền của
chức trách Linh Mục. Nuôi
dưởng con chiên trong phục vụ
yêu thương, và cứu chửa con
chiên như người bác sĩ giải phẩu
lành nghề can đãm, có tấm lòng
của Người Cha.

Giáo Hội. Cũng không thiếu
những anh chị em khác, có lòng
muốn tham gia nhưng đôi khi vì
lý do nào đó, như nhìn thấy sự
bất toàn của Linh Mục, mà chán
nãn trở nên bàng quan, hợặc phê
bình chỉ trích một cách tiêu cực
để phải đánh mất Ơn Chúa và sự
hiệp nhất trong tinh thần Chúa
Kitô.”
Và “Thật là đau lòng khi mà
chúng ta thấy con người trong
thế giới hôm nay đang trên đà từ
bỏ Thiên Chúa để trở nên người
vô thần, nhất là trên đất nước
Hoa Kỳ này. Tai hại hơn nữa, có
nhiều người tự xưng mình là
Kitô hữu nhưng đã làm ra những
lề luật vô luân giết hại hàng triệu
sinh linh phản lại lương tâm luân
lý con người.”

Cha nói: “Linh muc chúng tôi
cố gắng thực thi cho đúng với
chức năng của mình trước mặt
Chúa, và đối với anh chị em giáo
dân… Nhưng dầu là Linh Mục,
chúng tôi cũng chỉ là con người
yếu đuối với những khả năng
hạn hẹp, do đó không tránh khỏi
những điều bất toàn. Vì vậy,
chúng ta, anh chị em và Linh
Mục, hãy tạo điều kiện cho nhau,
giúp nhau để làm công việc phục
vụ cho đúng đắn tốt đẹp hơn, nếu
không nó sẽ trở nên thiệt thòi
cho đàn chiên, tức là cho toàn
thể Giáo Hội Chúa”

Tôi nghĩ, Cha thật can đãm
dám nói lên tiếng nói của Thần
Chân Lý. Nhưng nếu có những
tiếng nói trung thực như vậy
được thốt ra từ giáo dân thấp cổ
bé miệng, thì họ sẽ bị các kinh
sư thời đại gào thét lên án: “đừng
đem chính trị vào tôn giáo!” và
lập tức bị họ khai trừ, những
người không mang hình ảnh
giống họ, ra khỏi hội đường…
Họ quên rằng, Hội Đồng Giám
Mục Hoa Kỳ đã trường kỳ chiến
đấu bỏ công, bỏ của để bài xích
những điều ác hại này. Và Công
Đồng Vaticano II cũng đã dạy: “
Tất cả mọi Kitô Hữu phải ý
thức về sứ mệnh đặc biệt của
mình trong cộng đoàn chính
trị…” (Ph.II.Ch.IV. Đời sống
Cộng đoàn chính trị).

Cha tiếp: “ Trong thời gian
quản nhiệm Cộng Đoàn Giáo Xứ
Chúa Ba Ngôi, tôi nhận ra rất
nhiều anh chị em đã tích cực
cộng tác với quý Cha để tiếp tay
xây dựng Cộng đoàn, Giáo xứ,

Cha buồn phiền: “Đau hơn nữa,
là còn có cả một hệ thống âm
mưu đánh phá Đức Giáo Hoàng
đương kim … Vì vậy chúng ta
phải có hành động cụ thể. Hành
động đó phải bắt đầu từ chúng ta,

bắt đầu từ cộng đoàn Dân Chúa
và Linh Mục”.
Cha khiêm nhường xin mọi
người đóng góp ý kiến.
Nhiều ý kiến, nhưng chung
qui chúng tôi không ai nở đòi hỏi
các ngài phải chết thay cho
chúng tôi thêm nữa. Vì những
tiêu chuẩn Cha đưa ra để áp đặt
cho trách nhiệm người Linh
Mục, thì quả nó đã quá nặng nề.
Nội việc Cha chia sẻ “ Muốn
giảng dạy một phút Cha phải
soạn bài tới 480 phút” (Tấm
lòng muốn dâng hiến đầy nhiệt
tình với sự chân thành của Cha
dành cho con chiên, đã làm cảm
động tôi). Cha nói, giảng Lời
Chúa như sửa soạn để nấu một
bửa ăn, phải vừa ngon vừa bổ ích
cho sức khỏe, nếu không, nó sẽ
trở nên tình trạng nhàm chán
hoặc nhìn ngon mắt nhưng ăn
vào sẽ bị trúng thực”
Cha Thomas đã hạ mình mời
gọi giáo dân: “Hãy tạo điều kiện
cho Linh Mục, để các ngài được
nghe tiếng nói của giáo dân để
việc phụng sự Chúa phục vụ dân
Chúa một cách đúng đắn hơn”
Ngài khuyến khích: “Giáo dân
hãy mạnh dạn nâng mình lên để
bình đẳng với Linh Mục, nếu
không, cũng khó tới gần. Và
cũng có những trường hợp
những ý kiến và quan điểm của
người giáo dân bị coi thường, …
cho nên phải kiên trì.” Đây là
chuyện trọng đại, chắc chắn
chúng ta phải kêu cầu tới ơn
Chúa Thánh Thần, xin Người
ban cho chúng ta ơn khôn ngoan,
thông hiểu, nhận biết … để giúp
chúng ta tự tìm kiếm một lối
sống và đi theo tiến trình thích
hợp, để cùng đóng góp công sức
với các vị Chủ Chăn trong công
cuộc mưu tìm hòa bình và trường
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tồn cho Giáo Hội.
Dù khôn ngoan thông thái đạo hạnh cở
nào đi nữa, thì cũng thật nguy hiễm khi
nghĩ rằng: “Chúng ta không là gì cả và
không thể làm gì cho Giáo Hội.” Và
càng nguy hiễm không kém khi nghĩ
rằng: “Chúng ta là tất cả và có thể làm
mọi thứ”. Sự cần thiết và quan trọng ,
là thực thi nhiệm vụ của riêng mình,
nhưng quan trọng hơn tất cả là xin Chúa
giúp cho chúng ta được khiêm nhường
quân bình lại hai trường hợp nêu trên để
tự cho phép mình đóng góp quan điểm
riêng, được đặt trên nền tảng là lòng yêu
mến Giáo Hội và gắn bó với cộng đoàn .
Để thêm lòng tin cho những con
người yếu đuối mỏng dòn, chúng ta hãy
nghe Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II,
người Thầy dạy chân lý: “Qua lịch sử
nhân loại, há chẳng phải Chúa đã
tuyển lựa những người bất tài, rồi
trao dồi tài năng tự nhiên nơi họ, để
giúp họ đủ sức vượt khả năng hạn hẹp
của mình?”
Tôi mơ ước, trong cuộc hành trình về
nhà Chúa, được cùng chung với những
người hướng đạo, những vị Chủ Chăn,
đã không ngại cỏ gai cỏ lùn, đá tảng thế
gian… luôn quảng đại gieo ra hạt giống
Lời Chúa, và như thế mọi người sẽ quên
hẳn những ngôn ngữ trần tục để chỉ còn
biết nói tiếng nói của Thiên Chúa Tình
Yêu. Lúc đó, chắc chắn sẽ ứng nghiệm
Lời Thiên Chúa: “Chiên ta thì nghe
tiếng ta”.
Lạy Thầy Chí Thánh, xin ban Thánh
Thần để thúc đẩy và củng cố Đức Tin
con, giúp con được thấm nhuần đời sống
Phúc Âm, hầu suốt Ngày Thứ Tư được
can đảm kiên trì đứng vững trong ơn gọi
của mình. Và lạy Thầy, xin cho những
nén bạc Hồng Ân Chúa ban từ trước đến
nay, sẽ “trở nên mọi sự cho mọi
người”(1 Cor 9, 22) Amen
NGUYỄN NGỌC NHAN TUYẾT
(Memorial Day Observed 2010)
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TÓNH HUAÁN
Ñaõ hôn hai möôi naêm qua,naêm naøo cuõng vaäy,cöù vaøo thaùng
Saùu laø thaùng Phong Traøo Cursillo ngaønh Vieät Nam, Giaùo phaän
Sanjose chuùng ta khai maïc taùm tuaàn Tónh Huaán ñeå chuaån bò
giuùp hai khoùa Cursillo cuoái tuaàn seõ khai dieãn vaøo haï tuaàn
Thaùng Taùm. Ñieàu naøy döôøng nhö khoâng moät ai trong anh chò
em chuùng ta laø khoâng bieát.Nhöng Tónh Huaán laø gì cô? Coù theå
hieåu moät caùch raát ñôn sô moäc maïc theá naøy: Tónh laø Tónh
taâm.Tröôùc khi baét tay vaøo vieäc giuùp Khoùa, anh chò em chuùng ta
theo ñuùng saùch löôïc cuûa Phong Traøo laø phaûi söûa doïn, chaán
chænh vaøchuaån bò Linh hoàn mình , ñoàng thôøi haáp thuï nhöõng tinh
thaàn caàn coù theo chuû ñeà cuûa töøng tuaàn Tónh Huaán: Tinh Thaàn
Caàu nguyeän, Tinh Thaàn Baùc aùi, Tinh Thaàn Khieâm nhöôøng,
Tinh Thaàn Vaâng phuïc, Tinh Thaàn Phuïc vuï, Tinh Thaàn Hieäp
nhaát vaø Tinh Thaàn Chöùng nhaân, Tuaàn Tónh Huaán cuoái daønh ñeå
vieát Palanca. Khi chuaån bò Linh hoàn mình nhö theá,chuùng ta
cuõng khoâng queân caàu cho taát caû caùc Tham döï vieân ñuùng nhö
Phong Traøo thöôøng nhaéc nhôû:”Haõy noùi vôùi Chuùa veà nhöõngn
ngöôøi Baïn cuûa mình tröôùc khi noùi vôùi Hoï veà Chuùa” Dó nhieân,
chuùng ta cuõng chaúng bao giôø queân caùc Ban Ñieàu Haønh caùc
Khoùa Hoïc vaø taát caû caùc anh chò trôï taù trong suoát chieàu daøi caùc
tuaàn Tónh Huaán. Phaàn tónh taâm coi nhö taïm roõ. Coøn Huaán?
Huaán töùc Huaán Luyeân.Moãi Khoùa Hoïc coù moät Ban Ñieàu Haønh
Khoùa, Ngoaøi caùc Anh hay Chò Tröôûng vaø Phoù Ban Ñieàu Haønh
ra, coøn coù caùc Khoái phuïc vu,ï giuùp cho Khoùa Hoïc dieãn tieán moät
caùch nhòp nhaøng troâi chaûy.Thöôøng thì coù 5 Khoái: Khoái Linh
Höôùng, Khoái Haønh Chaùnh, Khoá Phuïng Vuï, Khoá Giaùm Hoïc vaø
Khoái AÅm Thöïc. Thöôøng thì khoái naøo cuõng coù moät Tröôûng vaø
moät Phoù ñeà phoøng chuyeän ruûi ro beänh hoaïn, Neáu ngöôøi Tröôûng
khoâng theå thi haønh ñöôïc chöùc naêng thì ngöôøi Phoù laõnh nhieäm
vuï ngay,khoâng gaây trôû ngaïi cho sinh hoaït cuûa Khoùa Hoïc. Tuy
nhieân, ñoái vôùi Anh hay Chò Tröôûng vaø Phoù Ban Ñieàu Haønh
Khoùa Hoïc thì hôi khaùc: Vaên Phoøng Ñieàu Haønh Phong Traøo ñaõ
chuaån bò ngöôøi ñeå ñieàn khuyeát rieâng leû chöù khoâng ñoân leân nhö
tröôøng hôïp caùc Khoái vì nhieäm vuï cuõng nhö coâng vieäc cuûa
Tröôûng vaø Phoù Ban Ñieàu Haønh Khoùa Hoïc khaùc nhau raát
xa.Baây giôø xin ñöôïc trôû laïi trình baøy sô löôïc qua töøng Khoái:
Khoái Linh Höôùng. Khoái naøy goàm Cha Linh Höôùng Khoùa Hoïc
(khaùc vôùi Cha Linh Höôùng Phong Traøo, tröø khi Cha Linh
Höôùng Phong Traøo kieâm Nhieäm),caùc Cha Linh Höôùng ñöôïc
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môøi hoaëc tình nguyeän ñeán giuùp
Khoùa.: Caùc Ngaøi ban Bí Tích
Hoøa Giaûi,daâng Thaùnh Leã, vaø
ñaûm nhaän nhöõng Roâlloâ mang
naëng chieàu kích Tín Lyù (Rollista
Linh Muïc) Tieáp ñeán xin keå
Khoái Haønh Chaùnh goàm moät
Tröôûng vaø moät Phoù ñieàu haønh
toaøn Khoái. Ngoaøi nhieäm vuï
chính laø laäp vaø giöõ danh saùch
tham döï vieân cuõng nhö trôï
taù,Khoái coøn cung caáp vaên phoøng
phaåm cho caùc khoái khaùc . Khoái
Haønh Chaùnh cuõng coøn phaûi ñieàu
haønh caùc Ban thuoäc Khoái mình
goàm :Ban Taøi chaùnh, Ban Palanca,Ban traät töï, Veä sinh,Ban
Doanh traïi , Ban Y teá…..Böôùc
sang Khoái Phuïng Vuï, cuõng goàm
ít nhaát hai Ban: Ban Kyõ thuaät vaø
Ban Ca Haùt. Goïi laø kyõ thuaät
neân vaán ñeà aâm thanh ,aùnh saùng,
trang trí… ban naøy traùch nhieäm.
Coøn Ban Ca Haùt thì ñuùng nhö
danh xöng: Caùc Anh,caùc Chò
trong ban naøy chæ lo haùt hoûng
suoát ngaøy, ngoaøi nhöõng buoåi haùt
Thaùnh Ca trong caùc Thaùnh
Leã,Chaàu Thaùnh Theå…..Ban naøy
coøn phuï traùch vieäc gíup vui cho
Khoùa Hoïc trong nhöõng böõa côm
cuõng nhö taïi Phoøng Rollo. Noùi
ñeán vieäc aên uoáng laø nhôù ngay
ñeán Khoái AÅm Thöïc. Khoái naøy
cuõng ñöôïc chia thaønh nhieàu
Ban:Ban Thöïc phaåm, Ban naáu
nöôùng, Ban Phoøng AÊn, BanVeä
Sinh Nhaø Beáp…vaø cuoái cuøng laø
Khoái Giaùm Hoïc. Khoái naøy cuõng
ñöôïc chia thaønh nhieàu Ban:
Ban Hoïc Cuï, Ban Rollista, Ban
Trôï Taù Baøn…Vai troø cuûa quùy
Anh, quùy Chò Trôï taù Baøn thaät
naëng neà vaát vaû vaø teá nhò vì laø

nhöõng ngöôøi ñaàu tieân tieáp xuùc
cuøng caùc Tham Döï Vieân. Ngoài
nghe Roâlloâ, chuùng ta cuõng phaûi
ghi
cheùp
ñeå
laøm
göông…..chuùng ta laø chaát xuùc
taùc veà söï sinh ñoäng cuûa caû Decuria…Neáu caûm thaáy bò meät
moûi, xin ra daáu ñeå quùy Anh hay
Chò coù traùch nhieäm bieát haàu
ñöôïc ra ngoaøi thö giaõn ñoâi
chuùt…Trong nhöõng tuaàn Tónh
Huaán, chuùng ta seõ ñöôïc cung
caáp ñaày ñuû moïi ñieàu, moïi chi
tieát. Trong taát caû caùc coäng taùc
hoã trôï Khoùa Hoïc cuûa caùc Anh ,
caùc Chò trôï taù, coâng taùc naøo
cuõng quan troïng, cuõng raát caàn
thieát cho neân trong suoát Taùm
Tuaàn Tónh Huaán, phaàn ñaàu lo
vieäc taâm linh vaø daâng YÙ Caàu
Nguyeän cho caùc Ban Ñieàu Haønh
cuøng caùc Anh Chò Trôï Taù cuõng
nhö caùc Tham Döï Vieân cuûa Hai
Khoùa Hoïc, Anh Chò Em chuùng
ta laïi taûn ra theo töøng Khoái ñeå
ñöôïc huaán luyeän chuyeân ñeà:
Khoái naøo coù chuyeân moân cuûa
Khoâi ñoù…..Neáu Anh Chò Em
chuùng ta cuøng nhau tìm hieåu,
hoïc hoûi chuaån bò theo ñuùng
nhöõng gì Phong Traøo ñaõ saép
ñaët thì chuùng ta tin chaéc chaén
raèng Ôn Chuùa seõ tuoân ñoå treân
chuùng ta cuõng nhö treân nhöõng
Khoùa Hoïc …Nhöng Anh Chò
Em chuùng ta ñeàu laø con Ngöôøi,
vôùi nhöõng moûng doøn yeáu
ñuoái,vôùi nhöõng khuyeát ñieåm
khoù löôøng, xin taát caû cuøng phoù
daâng cuøng tuaân haønh moïi söï
nhö Chuùa muoán. Chaéc chaén
chuùntg ta seõ khoâng uoång coâng.
Tuy nhieân, chuùng toâi xin ñöôïc
goùp moät vaøi ñeà nghò: Thöù Nhaát,

, daãu laø vôùi danh xöng Trôï Taù
vaø thöc söï chuùng ta ñi giuùp
Khoùa nhöng neáu khoâng coù gì trôû
ngaïi, chuùng ta cöù coi nhö mình
tình nguyeän ñi tham dö khoùa laàn
nöõa nhöng ôû moät cöông vò khaùc.
Nghó nhö theá, chuùng ta seõ deå
daøng hoøa nhaäp vaøo moïi sinh
hoaït cuûa Khoùa Hoïc vôùi caùc
Tham döï vieân nhö khi caàn giöõ
thinh laëng luùc tónh taâm chaúng
haïn. Thöù ñeán,yeáu toá baát ngôø
trong Khoùa Hoïc cuõng thaät caàn
thieát. Bôûi vaäy, xin ñöøng tieát loä
nhöõng dieãn tieán cuûa Khoùa Hoïc
cho caùc Tham Döï Vieân bieát
tröôùc nhö seõ coù buoåi Chaàu
Thaùnh Theå, Agapeâ, vôû kòch,
Manhanita…daãu ngöôøi ñoù laø
baïn raát thaân. vaø ngay caû vaán ñeà
Thôøi Duïng Bieåu cuûa Khoùa Hoïc,
chuùng ta cuõng khoâng neân tieát loä
tyû nhö sau vieäc naøy seõ deán
chuyeân gì keá tieáp…..Neáu coù
ñöôïc hoûi, xin cöù thaúng thaén traû
lôøi: Xin ñeå Anh hoaëc Chò
Tröôûng Ban Ñieàu Haønh Khoùa
Hoïc cho bieát chöù mình khoâng
ñöôïc pheùp noùi …Cuõng xin ñöøng
ñeán Phoøng nguû daønh cho Tham
Döï Vieân noùi nhöõng chuyeän taàm
phaøo , daãu laø chuyeän vui nhöng
khoâng hôïp vôùi tinh thaàn Khoùa
Hoïc luùc caùc Tham Döï Vieân
ñang caàn söï thö daõn nghæ ngôi .
Moät ñieàu nöõa cuõng xin ñöôïc
neâu leân ôû ñaây laø Trôï Taù chuùng
ta muoán ñöôïc nghe laïi nhöõng
Rollo laø moät ñieàu raát toát vaø
ñaùng ñöôïc khuyeán khích nhöng
neáu vaøo Phoøng Rollo ngoài ôû
haøng gheá daønh cho trôï taù roài laïi
nguû guïc nöaõ thì thaät laø khoâng
neân chuùt naøo vì moïi thaùi ñoä,
Trang 25

BẢN TIN ULTREYA

haønh vi, cöû chæ cuûa moãi trôï taù
chuùng ta ñeàu tröïc tieáp ghi daáu
aán raát maõnh lieät treân caùc Tham
Döï Vieân. Söï thaät thì muoán ñi
gíup Khoùa Hoïc qua vai troø trôï
taù, chuùng ta phaûi tham döï ñaày
ñuû Taùm Tuaàn Tónh Huaán cuûa
Phong Traøo ñeå ñöôïc chuaån bò
moät caùch töông ñoái ,khoâng neân
cho mình laø ñaõ hieåu heát, bieát
heát roài lô la øtrong nhöõng tuaàn
Tónh Huaán thì thaät buoàn Vaãn
bieát Camp St. Francis,nôi toå
chöùc caùc Khoùa Hoïc chæ dung
naïp ñöôïc moät soá ngöôøi giôùi haïn
cho neân thöôøng Phong Traøo keâu
goïi quùy Anh, Quùy Chò neân thu
xeáp ñeå ñi trôï taù toøan thôøi gian.
Vì vaäy xin khoâng neân boû Khoùa
Hoïc maø veà sôùm vì nghó raèng
mình ñaõ xong nhieäm vuï,chaû coøn
gì ñeå laøm…v.v…Chæ neân veà sau
Closura maø thoâi. Nhaân tieän,cuõng
xin ñöôïc goùp yù vôùi nhöõng buoåi
sinh hoaït Thöïc Taäp Roâlloâ. Ñaõ töø
raát laâu, nhöõng buoåi thöïc taäp naøy
khoâng theo moät tieán trình nhaát
ñònh naøo.Taát caû chæ ngoài nghe
Rollista trình baøy baøi Roâloâ ñaõ
ñöôïc chæ ñònh, vaøsau nhieàu ngaøy
soaïn thaûo, chuaån bò, hoâm nay
ñöa ra thöïc taäp trình baøy coù yù
ùnhôø anh chò em goùp yù neân theâm
gì, bôùt gì, söûa laïi caâu vaên laøm
sao cho nheï nhaøng khuùc chieát vaø
deã hieåu ôû ñoaïn naøo v.v…keå caû
Roâlloâ khai Khoùa vaø Roâlloâ keát
thuùc cuûa Anh hay Chò Tröôûng
Ban Ñieàu Haønh Khoùa Hoïc. Dó
nhieân vieäc ñoùng goùp cuûa moò
ngöôøi tham dö buoåi thöc taâp
khoâng chæ giôùi haïn coù theá maø
Rollista coøn ñöôïc anh chò em
söûa caû gòong noùi, daùng daáp vaø
Trang 26

caùch laät taøi lieäu tröôùc maët. Nhöng neáu chuùng ta coù ñöôïc moät chæ daãn
xít xao,khuùc chieát ñi vaøo neàn neáp thì tuyeät.
Ñeå coù theå kieân toaøn vaø giuùp theâm quí anh chò tham döï nhöõng
buoåi thöïc taäâp naøy xin ñöôïc löôïc dòch moät taøi lieäu töø Anh Ngöõ:
ÑAÙNH GÍA MOÄT ROÂLLOÂ
Vieäc ñaùnh giaù moät Roâlloâ thöôøng ñöôïc laøm trong tình Baùc AÙi.
Chuùng ta phaûi luoân luoân nghó ñeán caùc Tham Döï Vieân,laøm sao ñeå
qua cuoái tuaàn tham döï Khoùa, Ho.coù theå caûm nhaän ñöôïc hoaøn toaøn
veû noàng aám cuûa tình Yeâu Chuùa Gieâsu daønh cho hoï.
CHUAÅN BÒ TRÖÔÙC ( Plan ahead)
Mua hoaëc möôïn cuoán Caåm Nang Ngöôøi Laõnh Ñaïo (Leaders
Manual). Nghieân cöùu taát caû moïi Roâlloâ…hoïc bieát caùc tieán trình vaø yù
chính moãi Roâlloâ. Coù leõ neân vieát haún teân moãi Roâlloâ xuoáng giaáy vaø yù
chính cuûa baøi.
Nhöõng ngaøy tröôùc buoåi thöïc taäp Roâlloâ, phaûi chuù taâm nghieân cöùu
thaät ñaày ñuû nhöõng Roâlloâ seõ ñöôïc thöïc taäp…haõy laø moät thính giaû coù
ñaày ñuû kieán thöùc
Haõy töï ñaët mình vaøo vò theá Tham Döï Vieân khi chuù taâm nghe baøi
Roâlloâ.trong buoåi thöïc taäp Haõy coá nhôù laïi nhöõng caûm nhaän mình ñaõ
coù luùc chính mình döï khoùa tröôùc ñaây ñaëc bieät luùc Rollista ñang trình
baøy Baïn coù theå nhaän thaáy raèng thaät höõu ich khi oân laïi, xem laïi
nhöõng ghi cheùp cuûa mình luùc tham döï khoùa
Cursillo coù moät caáu truùc baát bieán,khoâng thay ñoåi: ñoù laø moãi Roâlloâ ñöôïc hình thaønh döïa treân Roâlloâ kia nhö nhöõng maét xích moùc noái
nhau vôùi muïc ñích giuùp caùc Tham Döï Vieân thaáu trieät hoaøn toaøn böùc
tranh vôùi ñaày ñuû taát caû nhöõng ñieàu noù phaûi dieãn taû……Moät Roâlloâ
ñoïc leân nghe thaät eâm tai nhöng neáu noù khoâng noùi leân ñöôïc ñieàu noù
phaûi noùi thì khoâng theå cho raèng baøi Roâlloâ ñoù ñaõ laøm troøn chöùc naêng
maø noù phaûi laøm
NHÖÕNG ÑIEÀU PHAÛI CHUÙ TAÂM KHI THAM DÖÏ BUOÅI THÖÏC TAÄP
Daøn Baøi coù bao goàm ñaày ñuû khoâng? Daøn Baøi khoâng caàn phaûi
bao goàm, theo thöù töï gioáng heät nhö trong cuoán Caåm Nang Laõnh
Ñaïo, mieãn sao noù bao goàm ñaày ñuû laø ñöôïc
YÙ töôûng chính (main idea) coù thoâng suoát roõ raøng vaø maïnh meõ
khoâng?
Sau khi moät ví duï hay moät chia xeû caûm nghieäm ñaõ ñöôïc duøng, ñieàu
maø Rollista coá yù nhaán maïnh coù ñaït ñöôïc khoâng? Neáu khoâng, caàn phaûi
ñöôïc nhaán maïnh theâm.
Coù nhöõng hình aûnh veà nhöõng ñieàu ñang trình baøy caàn phaûi ñöôïc daùn
leân baûng lôùn khoâng? (Nhöõng Roâlloâ trong Ngaøy Thöù Saùu vaø Thöù Baûy)
Roâlloâ naøy coù bao truøm truøng leân nhöõng Roâlloâ keá tieáp khoâng?
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Caùch truyeàn ñaït theá naøo? ( Xin nhôù cho raèng, trong tinh thaàn Baùc AÙi, khi trình baøy Roâlloâ trong nhöõng
buoåi thöïc taäp coù nhieàu khoù khaên hôn luùc trình baøy thöïc söï trong Khoùa Hoïc ) Tham Döï Vieân coù theå ghi
cheùp ñaày ñuû ñöôïc khoâng ? Söï ngöng nghæ sau moãi ñieåm chính hay sau nhöõng ñoùng hay môû ngoaëc coù thích
hôïp khoâng? Toác ñoä noùi…..quùa nhanh hay quùa chaäm? Coù phuø hôïp vôùi thôøi löôïng daønh cho baøi Roâlloâ
khoâng?
Coù ñuû nhöõng ví duï, nhöõng chia xeû caûm nghieäm khoâng? Hay coù quaù nhieàu? Nhöõng chia xeû caûm nghieäm
hay nhöõng ví duï coù thöïc söï nhaán maïnh vaøo nhöõng ñieåm maø Rollista muoán khoâng?
Neáu duøng lôøi nguyeän hay nhöõng vaàn thô ñeå keát thuùc baøi Roâlloâ thì xeùt xem noù coù phaûn aûnh ñuùng yù
chính maø Rollista ñaõ coá trình baøy khoâng?
THÖÏC HIEÄN TÔØ LÖÔÏNG GÍA ( Evaluation sheet))
_ Moãi ngöôøi tham döï buoåi thöïc taäp Roâlloâ ñeàu ñöôïc yeâu caàu hoaøn thaønh tôø löôïng giaù…..Ñaây laø ñieàu
raát quan troïng bôûi vì Rollista seõ phaûi duøng ñeán neáu tôø löôïng giaù chæ roõ raøng nhöõng söï thay ñoåi caàn thieát
phaûi thöïc hieän.
_ Xin kyù teân vaø cho soá ñieän thoaïi,vaøo baûn löôïng giaù cuûa mình ñeå Rollista coù theå lieân laïc vôùi mình
cho roõ raøng , minh baïch khi caàn
“…..Giaû nhö toâi noùi ñöôïc caùc thöù tieáng cuûa loaøi ngöôøi vaø cuûa caùc thieân than ñi nöõa,maø khoâng coù ñöùc
Meán, thì toâi cuõng chaúng khaùc gì thanh la pheøng pheøng,chuûm choïe xoang xoaûng “
(1 Cor.13:1)
“…..Anh Em haõy coá ñaït cho ñöôïc ñöùc Meán,haõy khao khaùt nhöõng ôn cuûa Thaàn Khí,nhaát laø ôn noùi tieân
tri” (1 Cor. 14:1)
Rollista…………….Roâlloâ………………Ngaøy Thöïc Taäp ………………….
Nhöõng dieåm chính cuûa baøi Roâlloâ coù roõ raøng khoâng?
Daøn Baøi coù hoaøn toaøn ñaày ñuû khoâng?
Gioïng noùi ( caùch leân boång xuoáng traàm, dòu nheï, lôùn lao, roõ raøng) ……
Rollista coù nhìn toâi khoâng?
AÂm ñieäu cuûa Rollista coù tính thuyeát phuïc khoâng?
Cöû chæ,daùng daáp cuaû Rollista coù noùi leân ñöôïc ñieàu gì khoâng?
Nhöõng dieåm cuûa baøi Roâlloâ naøy maø toâi thích:
Nhöõng ñieåm caàn phaûi coù theâm ví duï hoaëc chia xeû caûm nghieäm ñeå laøm roõ nghóa hôn:
Nhöõng ñeà nghò khaùc:
Teân Ngöôøi löôïng giaù:
Ñieän thoaïi: …………………..(nhaø)
………………….(Sôû laøm)
………………….(Cel.)
CURS. PHAO LOÂ BUØI NAM ÑÒNH
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Chia sẻ của Ban Y Tế - Chân Trời Mới
Ngày Ultreya- May 16, 2010
Trọng kính quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ nam nữ, cùng quý anh chị cursillistas thân mến,
Mục đích chính yếu của Phong Trào Cursillo là phúc âm hóa môi trường , qua cuộc sống ngày thứ tư của
mỗi anh chị em cursillistas , thể hiện qua đời sống chứng nhân , làm men , làm muối cho đời. Thấm nhuần
tư tưởng đó, và trong tinh thần đó, anh chị em trong nhóm Chân Trời Mới ( New Horizon USA ) đã kiên trì
sống và phục vụ những người kém may mắn trên quê hương thân yêu, Giáo hội Mẹ Việt Nam chúng ta trong
những năm tháng qua.
Kính thưa quý anh chị, cũng trong hội trường này, cách nay 6 tháng, các em trong nhóm Chân Trời Mới đã
có dịp trình bày và chia sẽ với quý Cha và anh chị em chúng ta về một ban trong nhóm New Horizon USA là
Ban Giáo dục ( education ), với lòng quảng đại của anh chị em trong phong trào và tinh thần sống chứng
nhân của các em, trong niên khóa 2009-2010 Ban Giáo dục đã có thể bảo trợ và giúp 8 em có điều kiện tiếp
tục cấp sách đến trường,và trong niên khóa 2010-2011 các em đã cầu nguyện và kiên trì làm việc với kết
quả thật đáng kích lệ là số em tiếp tục được bảo trợ lên đến 20 em. Tạ ơn Chúa.
Hôm nay, với một môi trường khác, môi trường y tế, các em trong nhóm New Horizon USA, Ban Y Tế sẽ
trình bày và chia sẽ với quý Cha , quý Tu sĩ Nam Nữ và anh chị em cursillistas những việc các em đang
phục vụ trong tinh thần của người cursillista .
Xin được giới thiệu và mời chị Thái Vi, với phần vụ trưởng ban y tế.

Thái Vi chia sẻ :
Kính chào quí Cha, quý
Thầy, quí Soeurs và toàn thể
quí anh chị em trong phong trào
Cursillo ngành tiếng việt, San
Jose. Như anh Thu, chủ tịch
phong trào đã giới thiệu sứ
mệnh và những sinh hoạt của
New Horizon USA Project
cùng với dự án Cấp Học Bổng
cho học sinh nghèo. Hôm nay
chúng em lại trình bày thêm
một dự án khác nữa.

New Horizon USA Project
Dự Á n Chân Trời Mới USA

Môi trường mà chúng em
muốn chia sẻ đó là Y Tế, qua
việc phục vụ thân thể đau khổ
của Thày Chí Thánh nơi các
bệnh nhân, người tàn tật vùng
Nghệ An VN.
Em xin đại diện ban y tế gới thiệu những thành viên sau đây:
- Chị Hồng Mỹ vừa là người chị, vừa là cố vấn rất dễ thương của chúng em
- Ngọc Hân (Dịch tài liệu tiếng việt qua tiếng Anh/English)
- Thuỳ Linh (Phụ trách ngân quĩ của ban y tế)
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Thêm vào đó, tất cả các anh
chị em trong New Horizon USA
cũng giúp đỡ chúng em tận tình.
Đây chính là hình ảnh của một
nhiệm thể mà Thầy Chí Thánh là
đầu, và chúng em là chi thể.

New Horizon USA Project
Dự Á n Chân Trời Mới USA

President của chúng em là
Chúa Kitô!
Đã nhiều tháng, Sr Tuyết Mai
đã làm nhịp cầu móc nối chúng
em với Sr Cát Vi hiện đang cộng
tác với cha chánh xứ Thanh Dạ,
vùng Nghệ An, nơi có khoảng 12
ngàn giáo dân. Chúng em xin
trích một đoạn trong thư của Sr
Cát Vi gởi cho chúng em đề
ngày 3 tháng 2 năm 2010 như
sau:
Hiện nay ở Thanh Dạ, Nghệ
An đang đi vào những tháng
không có gạo ăn hằng ngày;
những gia đình nghèo chỉ được
ăn mỗi ngày một bữa cơm thôi,
còn 2 bữa phải ăn khoai lang. Ăn
hết khoai lang tươi thì đến khoai
lang khô cho đến tháng 6 mới có
lúa mới. Em đi thăm người
nghèo, thấy những đứa bé ở nhà,
nấu nồi khoai lang trên bếp, nấu
bằng rác vì phải để dành rơm cho
trâu ăn. Nồi khoai thật to để tối
cả nhà xúm lại ăn thay cho cơm.
Ở thế kỷ 21 rồi mà vẩn còn phải
coi hạt cơm như vàng vậy đó.

New Horizon USA Project
Dự Á n Chân Trời Mới USA
Thanh Dạ, Nghệ An

Dưới đây là hình mà Sr Cát
Vi chụp khi đi thăm một gia đình
đang quây quần bên mâm cơm.

Thưa quí anh chi khi em nhìn đến hình bữa cơm trưa này, em cãm
thấy rất buồn vì khi thấy một gia đình 6 người mà chỉ có 3 con cá nhỏ
để ăn. Sr. còn gởi cho chúng em nhiều hinh khác nữa của những
người nghèo hèn, bệnh tật, đói kém mà không thể tự giúp mình được.
Nhìn thấy tình trạng của họ thiệt đáng tội nghiệp và cần được giúp đở,
cho nên em quyết định cố gắng thêm đễ đem chương trình tài trợ đến
cho các gia đình ấy.
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Trong một lá thơ khác, Sr Cát
Vi viết:

New Horizon USA Project
Dự Á n Chân Trời Mới USA

Có lẽ vì thiếu ăn, nghèo khổ
nên dân làng ở đây bị bệnh tật
nhiều. Chị biết không, gần hết
dân làng vẫn còn đi vệ sinh trong
tro. Nhiều nhà chưa có hệ thống
nước sạch để dùng trong những
sinh hoạt hằng ngày. Họ phải
dùng nước ao hồ, ô nhiễm, ảnh
hưởng đến sức khỏe. Thời tiết lại
khắc nghiệt nên sự nghèo khổ cứ
theo họ mãi.
Thùy Linh chia sẻ:
Thưa mỗi lần chúng em ngồi
lại với nhau để hoạch định công
việc, chúng em luôn để Lời Chúa
thấm nhập vào con tim, khối óc
như Thánh Giacobe đã quả quyết
với các tín hữu xưa rằng, “Đức
Tin không có hành động là đức
tin chết” (Giacobe 2:17) hoặc
“Giả như người an hem hay chị
em không có áo che thân và
không đủ của ăn hằng ngày mà ai
trong an hem lại nói với họ “Hãy
đi bình an, mặc cho ấm và ăn no”
nhưng lại không cho họ những
thứ thân xác họ đang cần thì nào
có lợi ích gì?” (Giacobe 2:15-16).
Chúng em cũng tin vào Lời Chúa
nói “Quả thật, Ta bảo các ngươi:
những gì các ngươi làm cho một
người trong anh em hèn mọn nhất
của Ta, là các ngưoi đã làm cho
chính Ta” (Matt 25:40).
Vâng Tình Yêu Chúa Kitô
Chịu đóng đinh đang thúc giục
chúng em.

của Ta, là các ngưoi đã làm cho
chính Ta” (Matt 25:40).

Mục Đích chính của ban Y
Tế:
Chúng em cụ thể hoá Tình
Yêu bằng hành động đó là ưu tiên
giúp đỡ các bệnh nhân còn có hy
vọng chữa bệnh kịp thời hầu sớm
phục hồi để lo cho gia đình, nhất là
lo cho các con cái còn nhỏ và đang
đi học. Kế đó là những người
khuyết tật nghèo hoặc mồ côi mà
chưa được hội thiện nguyện nào
bảo trợ.
Những điều kiện cần thiết để
được nhóm bảo trợ:
Bệnh nhân / khuyết tật cần
được chữa trị gấp để sớm phục hồi

Chúng em cụ thể hoá Tình
Yêu bằng hành động đó là ưu tiên
giúp đỡ các bệnh nhân còn có hy
vọng chữa bệnh kịp thời hầu sớm
phục hồi để lo cho gia đình, nhất

Bệnh nhân / khuyết tật mồ côi
cha, mẹ, hoặc cả hai, gia cảnh rất
nghèo
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Không phân biệt tôn giáo

Vâng Tình Yêu Chúa Kitô
Chịu đóng đinh đang thúc giục
chúng em.

Mục Đích chính của ban Y
Tế:

giúp đỡ

Bệnh nhân / khuyết tật chưa
được bất cứ hội thiện nguyện nào

Công việc này gồm hai phần :
Bên Việt Nam gồm có:
a) Các Sơ thăm viếng và chọn
bệnh nhân cần giúp đỡ
b) Lập hồ sơ lý lịch, kèm với
hình ảnh của bệnh nhân xin được
bảo trợ rồi gởi cho chúng em.
Bên California gồm có:
Nhóm Y Tế của New Horizon
USA sẽ cứu xét hồ sơ và hoàn cảnh
bệnh nhân, sau đó tìm ân nhân và
gởi tiền về cho bệnh nhân hoặc
người khuyết tật. Họ sẽ viết thơ
cám ơn ân nhân và Sr Cát Vi sẽ
chụp hình gởi qua.
Thí điểm đầu tiên mà chúng em
chọn là giáo xứ Thanh Dạ, tỉnh
Nghệ An với hai lý do:
Vi vùng này rất nghèo, đông
dân
Với sự giúp đỡ của Sr. Cát Vi
thuộc dòng Nữ Tử Bác Ái đã được
Sơ Bề trên tỉnh dòng Việt Nam chỉ
định để cùng phục vụ với chúng em.
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Ngọc Hân chia sẻ:
Hiện nay chúng em đang có
34 hồ sơ bệnh nhân & khuyết tật
đang cần được giúp đỡ.
Đây là 1 ví dụ của những
bênh nhân đang cần sự giúp đỡ.
Em Trần Thị Thùy, em được 2
tuổi, em bị bướu trên mũi và vì
bưới mỗi ngày mổi lớn hơn, nên
làm em bị nghẹ thở. Vì em còn
quá nhỏ, nên các Bác Sĩ chưa thể
giải phẫu cho em. Nên mỗi tháng
em đều phải đi bệnh viện Hà Nội
để được điều trị và mỗi lần như
vậy ba me của em phải đi vay tiền
cho những chi phí điều trị.
Nhưng tháng 12 năm 2009, ba mẹ
em đã ngưng cho em đi chữa trị vì
số nợ lên quá cao và ba mẹ em
không dám đi vay thêm nữa.
Thưa quý anh chị, có một
trường hợp thương tâm hơn mà
em muốn chia sẻ với quý anh chị.
Đó là trường hợp em Hoàng Thị
Lan 12 tuổi. Trong lúc chúng em
đang còn cứu xét hồ sơ của em,
thì chúng em nhận được email
của Soeur Cát Vi gửi qua báo là
em Lan đã qua đời…. Khi nhận
được email của Soeur Cát Vi, em
cảm thấy rất buồn vì em chưa làm
được gì đễ giúp em Lan. Em đã
quyết với lòng mình “Mình hãy
làm gì khi còn có thể.”
Ngoài những chương trình
trên, còn có Tủ Thuốc Tình
Thương do các soeur ở VN trông
coi, để giúp đỡ những bệnh nhân
nghèo không có điều kiện đi bác sĩ
hay bệnh viện.
Bước đầu tiên trong chương
trình Tủ Thuốc Tình Thương nhờ
sự giúp đỡ của một nhân viên từ
bệnh viện O’Connor, chúng em đã
xin được một số thuốc từ văn
phòng các bác sĩ. Cùng với một số
bạn trẻ của phong trào Cursillo,

New Horizon USA Project
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Trần Thị Thùy (2 tuổi)

chúng em đã phân loại thuốc,
đóng thùng, và đã gửi 27 lbs
thuốc về Việt Nam cho các Soeur
Nữ Tử Bác Ái tại 42 Tú Xương
Sài Gòn vào đầu tháng năm. Số
thuốc này sẽ được một phái đoàn
bác sĩ đang cộng tác với New Horizon USA Project đem về Thanh
Dạ, Nghệ An để khám bệnh và
phân phát cho các bệnh nhân
nghèo, khuyết tật.
Quý Cha, quý Thầy quý
Soeur, cùng quý anh chị có thể
vào website của chúng em để biết
thêm chi tiết .
Chị Hồng Mỹ trình bày phần
kết luận
Kính thưa quý cha, soeur, quý
thầy, cùng quý anh chị.
Ban y tế vừa trình bày một
cách khái quát về những công tác,
những sinh hoạt ngày thứ tư của
các em. Chắc chắn những việc
làm này sẽ mang lại không ít
những an ủi về vật chất cũng như
tinh thần cho những đồng bào
kém may mắn tại quê nhà.
Lời thách đố của thánh Gi-

Giacobe tông đồ " tình yêu không
có hành động là tình yêu chết" đã
thôi thúc các em dấn thân phục vụ.
Hơn thế nữa, hạt giống của những
bài học: lý tưởng, hành đạo, giáo
dân là giáo hội, phúc âm hóa môi
trường ... mà các em đã lãnh hội
trong khóa học 3 ngày của phong
trào, như là những khí giới đã
trang bị cho các em thêm niềm tin,
sức mạnh để các em thực thi lý
tưởng mà các em đã chọn lựa.
Thưa quý anh chị, nhu cầu
giúp đỡ người nghèo khó, khuyết
tật cho quê hương chúng ta thì
mênh mông không cùng, nhưng tạ
ơn Chúa, phong trào Cursillo
chúng ta cũng không thiếu những
bạn trẻ dám dấn thân phục vụ, các
em trong ban y tế đang sống trong
tinh thần ngày thứ tư: "một tay
nắm Chúa, một tay nắm anh chị
em". Trong tinh thần đó, em xin
mời gọi quý anh chị cùng nắm tay
các em bằng cách cầu nguyện, giúp
đỡ, hổ trợ tinh thần hầu các em có
thêm nghị lực, tự tin, can đảm, và
kiên trì đáp lời mời gọi của Thầy
Chí Thánh.
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Lạy Mẹ Maria, tháng Năm là tháng hoa của Mẹ, chúng con xin Mẹ luôn chở
che, quan phòng cho những việc mà các em đang làm được kết quả tốt đẹp.
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Ñieåm
Saùch

THIÊN CHÚA và TRẦN THẾ
Trao ñoåi giöõa kyù giaû Peter Seewald vaø hoàng y Joseph Ratzinger
do Phaïm Hoàng Lam dòch
TRAÀN HIEÁU

“Thieân Chuùa vaø Traàn Theá” laø caâu chuyeän tieáp noái cuûa cuoán
“Muoái Cho Ñôøi” do kyù gæa noåi tieáng Peter Seewald thöïc hieän vaøo naêm
2000 vôùi Hoàng Y Joseph Ratzinger. Hoàng Y Ratzinger, vaøo naêm 2005,
ñaõ trôû thaønh Ñöùc Giaùo Hoaøng Beneñictoâ thöù XVI.
Luùc phoûng vaán cuoán “Muoái Cho Ñôøi”, Peter 41 tuoåi, vaø vò hoàng y,
70 tuoåi. Khi cuøng ngoài treân chieác xe cuõ ñeå ñeán ñòa ñieåm laøm vieäc trong
moät caên bieät thöï thuoäc ñaïi hoïc Doøng Teân treân ñoài Alban Hills, Peter
nhìn ra ngoaøi veà phía traùi coøn vò hoàng y nhìn phía beân phaûi. Hoï ít noùi
vôùi nhau. Luùc naày, Peter laø moät ngöôøi ñaõ boû ñaïo.
Ñoù laø moät cuoái tuaàn vaøo muøa Xuaân naêm 1996. Trong boán buoåi laøm
vieäc, coù luùc taïm nghæ, ñöùc hoàng y ñi vaøo moät phoøng beân caïnh. Peter sau
ñoù, vôùi moät gioïng coù veû mæa mai, hoûi ngaøi coù phaûi vaøo ñoù ñeå chieâm
nieäm? Ngaøi noùi, “Ñuùng vaäy, toâi ñaõ caàu xin ôn Chuùa Thaùnh Thaàn trôï
giuùp.” Peter caûm nhaän söï khieâm nhu nôi moät con ngöôøi thoâng thaùi.
Trong suoát cuoäc phoûng vaán, moät khi khoâng bieát, ngaøi noùi khoâng bieát, vaø
ngaøi khoâng traû lôøi ra ngoaøi caùc caâu hoûi.
Laø moät ngöôøi hoaøi nghi ñöùc tin, Peter ñaët caâu hoûi “Coù bao nhieâu con
ñöôøng ñeå daãn ñeán Chuùa?” vaø anh chôø ñôïi vò hoàng y cho moät coâng thöùc ñi tìm ñöùc tin. Anh ñaõ ngaïc nhieân tröôùc lôøi
ñaùp cuûa ngaøi, “Coù bao nhieâu ngöôøi thì coù baáy nhieâu con ñöôøng”. Vaø anh ñaõ hieåu ra, moãi ngöôøi ñeàu coù con ñöôøng
rieâng cuûa mình ñeå ñeán vôùi ñöùc tin.
Moãi ngaøy, tröôùc khi laøm vieäc, Peter tham döï thaùnh leã vôùi ñöùc hoàng y. Tôùi phaàn röôùc leã, döôøng nhö ñöùc
hoàng y queân Peter laø ngöôøi ñaõ boû ñaïo neân vaãn ñöa Mình Thaùnh Chuùa. Anh ta ñöùng nghieâm nhö moät ngöôøi lính,
mieäng ngaäm laïi. Luùc ñoù, ngaøi luøi laïi moät chuùt roài quay ñi.
Keát thuùc nhöõng ngaøy laøm vieäc, Peter trôû laïi khaùch saïn, vaø töï hoûi khoâng bieát vôùi chöøng aáy döõ kieän anh coù
theå hoaøn thaønh cuoán saùch ñöôïc hay khoâng. Nhöng moät caûm giaùc khoù dieãn taû hieän ra trong taâm trí anh. Töï
nhieân, anh baät khoùc, khoâng phaûi vì vui, cuõng khoâng phaûi buoàn, nhöng laø caûm giaùc bò soác maïnh tröôùc nhöõng ñieàu
anh ñaõ nghe. Ñeâm ñoù, anh ñi ra giöõa quaûng tröôøng ñeàn thaùnh Pheâroâ nhaûy muùa, ñeán raùch caû aùo quaàn.
Sau khi ñaùnh maùy noäi dung töø caùc cuoän baêng, Peter ñaõ maát hai thaùng ñeå söûa baûn vaên, roài göûi qua Roâma
cho ñöùc hoàng y duyeät laïi. Anh nghó, cuoán saùch caàn ñöôïc ngaøi chuaån y tröôùc khi in. Gaàn boán thaùng sau, ñöùc
hoàng y göûi traû laïi, vôùi caùi noát ghi haøng chöõ, “Theo yù toâi, cuoán saùch coù theå ñem in nhö theá, khoâng caàn phaûi söõa
chöõa”.
Khi cuoán “Muoái Cho Ñôøi” môùi ra maét, noù khoâng ñöôïc söï chuù yù cuûa dö luaän. Nhöng thình lình cuoán saùch
baùn heát ñôït ñaàu tieân; aán baûn thöù hai in khoâng kòp; vaø taùi baûn ñeán laàn thöù möôøi. Trong moät dòp ñöùc hoàng y tôùi
Munich, Peter saép xeáp cho ngaøi moät cuoäc gaëp gôõ vôùi caû traêm kyù giaû, coù ngöôøi neâu caâu hoûi, “Vaäy Ñöùc Giaùo
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Hoaøng coù bieát cuoán saùch khoâng?”
Vaøo hoâm sau, baùo chí töôøng thuaät
raèng, “Ñöùc John Paul II ñaõ ñoïc
“Muoái Cho Ñôøi” khi ñang ôû trong
beänh vieän, vaø moät thö kyù cuûa ngaøi
muoán coi cuoán saùch, thì Ñöùc Giaùo
Hoaøng noùi, ‘Cha neân mua moät cuoán
maø ñoïc!’”
Peter ñaõ trôû laïi ñaïo. Anh noùi,
“Khi Hoàng Y Ratzinger, moät trong
nhöõng giaùo phuï khoân ngoan thoâng
thaùi cuûa Giaùo Hoäi, ngoài ñoái dieän
vôùi toâi vaø kieân nhaãn nhaéc laïi cho
toâi Kinh Thaùnh vaø nieàm tin vaøo
vöông quoác Kitoâ töø taïo thieân laäp
ñòa cho ñeán taän cuøng, nhöõng ñieàu bí
nhieäm cuûa theá giôùi, toâi ñaõ hieåu ra yù
nghó cuûa Thieân Chuùa—vaø con
ñöôøng ngay chính ñeå soáng.”
Khi ñaõ trôû laïi, anh muoán tìm
hieåu saâu xa hôn veà Thieân Chuùa vaø
Hoäi Thaùnh cuûa Ngöôøi.
Vaäy laø, boán naêm sau, Peter laïi
ngoài vôùi ñöùc hoàng y cuõng trong
chieác xe Mercedes cuõ ñoù, cuõng
ngöôøi taøi xeá ñoù, ñeå ñeán Ñan Vieän
Beneñictoâ thuoäc ñoài Monte Cassino
ôû YÙ. Laàn naày, hai ngöôøi khoâng coøn
nhìn ra hai höôùng khaùc nhau nöõa,
hoï trôû neân thaân thieát vôùi nhau roài.
Trong boán ngaøy daøi, kyù gæa
Peter Seewald vaø Hoàng Y Joseph
Ratzinger, ñaõ say söa thaûo luaän caùc
ñeà taøi veà Thieân Chuùa, Chuùa Gieâsu,
veà Giaùo Hoäi vaø caùc vaán naïn cuûa
ñöùc tin. Vò giaùo hoaøng töông lai ñaõ
ñoái ñaùp caùc caâu hoûi tröïc dieän vôùi
taát caû söï boäc tröïc, ngay thaúng vaø
suy tö saâu xa. Caùc caâu traû lôøi cuûa
ngaøi thöôøng taïo ngaïc nhieân vaø luoân
luoân gaây ñoäng naõo.
Thöïc hieän cuoán “Thieân Chuùa
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vaø Traàn Theá”, Peter gaëp nhieàu trôû
ngaïi. Ñaàu tieân, nhaø xuaát baûn ñoøi
thay ñoåi ñeà saùch vaø noäi dung cuoäc
phoûng vaán. Roài cuoäc heïn laàn ñaàu
vôùi ñöùc hoàng y bò huûy boû vì thì giôø
cuûa ngaøi khoâng cho pheùp. Nhöng
Peter raát cöông quyeát, neân anh ñaõ
tìm moïi caùch ñeå phoûng vaán ngaøi.
Cuoái cuøng hoï tìm ñöôïc ngaøy heïn.
Theá nhöng, moät ñieàu khoâng may, laø
chæ naêm ngaøy tröôùc ñoù, nhaø xuaát
baûn ñaõ huûy boû hôïp ñoàng.

hoïc ñöôïc söï ñau khoå, vaø lôùn leân töø
ñoù.”
Anh Peter töï thuaät, ñan vieän nôi
hoï gaëp gôõ naèm ôû ñoài cao, nhieàu khi
che phuû bôûi maây, maø ñöùc hoàng y thì
sôï laïnh, nhöng caên phoøng cuûa hoï
trong ngaøy trôû neân aám aùp vì nhöõng
vaán ñeà tranh luaän noùng boûng. Ñoâi
khi anh thaáy baàu khí soâi suïc. Peter

Anh Peter ñau khoå, vaø töï hoûi
vì sao mình laïi cöù giöõ noäi dung
cuoán “Thieân Chuùa vaø Traàn Theá”
maø khoâng chòu ñieàu chænh theo yeâu
caàu cuûa nhaø xuaát baûn. Suoát ñeâm
anh traèn troïc, khoâng nguû ñöôïc. Laàn
haït cuõng khoâng giuùp anh laáy laïi söï
an taâm. Anh caûm thaáy an uûi ñoâi
chuùt khi nhìn leân böùc chaân dung cuûa
thaùnh Beneñictoâ vôùi boä raâu traéng
daøi treo treân töôøng. Töï nhieân anh
caûm thaáy noåi giaän vôùi Chuùa.
Vaøo buoåi laøm vieäc thöù hai,
Peter ñaõ ñaët caâu hoûi, “Nhieàu ngöôøi
tìm ñeán ñöùc tin ñeå tìm söï trôï giuùp
luùc khoù khaên, coù khi hoï ñöôïc ñaùp
öùng, nhöng coù khi hoï töï hoûi, ‘Chuùa
ôû ñaâu?’ Taïi sao Ngaøi khoâng giuùp ta
khi ta caàn?” Ñöùc hoàng y ñaõ nhìn
anh, suy nghó moät chuùt, roài nhaéc
ñeán oâng Job trong Kinh Thaùnh.
Ngaøi noùi, “Tieáng than traùch muoân
ñôøi cuûa con ngöôøi tröôùc khoå ñau vì
söï vaéng boùng cuûa Chuùa töông töï
nhö tieáng phaøn naøn cuûa taùc giaû
Thaùnh Vònh, ‘Toâi chæ laø con giun
ñaát, chaúng phaûi laø ngöôøi’. Anh cöù
than traùch, khoâng sao. Chuùng ta
cuõng khoâng ñöôïc mieãn tröø nhöõng
ñeâm taêm toái cuûa taâm hoàn. Roõ raøng
ñieàu ñoù caàn thieát, nhôø vaäy chuùng ta

ñaõ ñaët nhieàu caâu hoûi saâu saéc vaø lyù
thuù, nhöng caøng lyù thuù hôn nöõa laø
caùc caâu traû lôøi. Caû ngaøn caâu hoûi, caû
traêm vaán naïn. Cuõng coù nhöõng caâu
lieân quan tröïc tieáp caù nhaân ngöôøi
ñöôïc hoûi. Ñöùc hoàng y ñaõ khoâng
ngaàn ngaïi traû lôøi treân bình dieän caù
nhaân, cuõng nhö vôùi vai troø cuûa ngöôøi
caàm ñaàu Boä Tín Lyù.
Phaûn aùnh ñaàu tieân cuûa toâi sau
khi ñoïc xong cuoán saùch ñoù laø thaùn
phuïc moät caùch saâu xa tröôùc söï khoân
ngoan, thoâng thaùi, loãi laïc cuûa nhaø
thaàn hoïc löøng danh vaø hieän laø laõnh
ñaïo toái cao cuûa giaùo hoäi. Ñöôïc ñoïc
baûn dòch Vieät ngöõ laïi laø moät ñieàu thuù
vò, vì lôøi vaên roõ raøng trong saùng, raát
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hôïp vôùi ñoäc giaû ngöôøi Vieät. Khi ñoái
chieáu vôùi ấn bản Anh ngữ, nhieàu choã
toâi thaáy lôøi dòch Vieät ngöõ raát hay, raát
löu loaùt. Cuoán saùch laø moät coâng
trình raát ñaùng taùn döông, ñöôïc Phaïm
Hoàng Lam dòch töø nguyeân baûn Ñöùc

ngöõ sang tieáng Vieät.
Khi noùi ñeán ñöùc tin, hy voïng,
tình yeâu, Peter hoûi: “Coù khi naøo
Hoàng Y caûm thaáy sôï Chuùa khoâng, coù
khi naøo ngaøi laàm loãi khoâng?” Ngaøi
ñaõ traû lôøi, “Noùi sôï thì khoâng ñuùng vì
qua Chuùa Kitoâ chuùng ta bieát Thieân
Chuùa laø ai roài. Ngaøi yeâu ta. Dó
nhieân ngaøi cuõng thaáy ta coù ñieàu laàm
loãi, nhöng chuyeän ñoù ñaõ coù bí tích
hoaø giaûi.”
Ñöùc Beneñictoâ coù moät ñöùc tin
raát maïnh meõ, ngaøi noùi chuyeän vôùi
Chuùa suoát ngaøy moät caùch töï nhieân.
Hai chuyeän chính cuûa ngaøi trong
ngaøy laø Thaùnh leã vaø kinh nguyeän.
Ngaøi thích nhaát laø ñoïc Thaùnh Vònh,
qua ñoù ngaøi nghe tieáng noùi cuûa caùc
giaùo phuï.

Peter ñaõ hoûi moät caâu tröïc dieän,
“Coù khi naøo ngay caû moät giaùo chuû
cuõng rôi vaøo hoaøi nghi hay khoâng?
Hoaëc coù yù ñònh boû giaùo hoäi
khoâng?” Ngaøi keå caâu chuyeän khi
laøm phoù xöù, moät vò giaùo sö tôùi thaêm
vaø noùi, “Caøng veà giaø, ngöôøi ta caøng
gaëp khoù khaên hôn vôùi ñöùc tin chöù
khoâng phaûi ngöôïc laïi”. Ngaøi xaùc
ñònh, “Khoâng tin thì khoâng, nhöng
phaûi khoå sôû vì nhöõng caâu hoûi ñeø
naëng leân ñöùc tin. Chaúng bao giôø heát
thöû thaùch caû. Böïc mình thì coù, boû
giaùo hoäi thì khoâng. Ngöôøi ta khoâng
boû gia ñình mình khi coù chuyeän böïc
loøng.”
Peter noùi ñeán vieäc tìm gaëp
Chuùa baèng caùch neâu leân moät hình
aûnh, noùi raèng, vaøo buoåi saùng tröôùc
giôø laøm vieäc vôùi ñöùc hoàng y, anh ta
tìm ñöôøng tôùi nhaø nguyeän trong tu
vieän maø khoâng tìm ra, roài anh hoûi,
“Coù theå moät mình tìm gaëp Chuùa
ñöôïc khoâng?” Ngaøi traû lôøi, “Neáu
nhö ta chæ nhôø ñoïc saùch Thaùnh maø
coù theå töï naâng mình leân gaëp ñöôïc
caùi toái haäu, thì ñoù coù leõ laø moät
chuyeån ñoäng coù tính trieát hoïc. Neáu
töï moät mình tìm gaëp Chuùa thì chaéc
chaén khoâng gaëp vaø ñoù chính laø caùi
cô baûn cuûa Kitoâ giaùo—haøm chöùa yù
nieäm giaùo hoäi.”
Moät caâu hoûi khaùc, “Taïi sao
Chuùa döïng neân Satan? Taïi sao Ngaøi
laïi döïng leân cho Ngaøi moät ñoái thuû?”
Ngaøi ñaùp, “Khoâng theå noùi Chuùa taïo
ra thaàn döõ. Chuùa chæ taïo ra thaàn
laønh… Ngaøi chaúng caàn moät Chuùa
ñoái laäp naøo ñöùng beân caïnh. Ñieàu
Ngaøi ñaõ taïo ra laø söï töï do vaø nhieàu
khi chuùng ta khoâng thaáy roõ söï töï do
ñöôïc xöû duïng trong hoaøn caûnh ñoù
nhö theá naøo.” Ngaøi coøn theâm,

“Khoâng ñöôïc naâng quûy leân thaønh
moät nghòch chuùa…kì cuøng noù khoâng
phaûi laø ñoái thuû ngang haøng vôùi
Chuùa. Ta phaûi luoân bieát raèng, chæ coù
Chuùa laø Chuùa, vaø ai baùm vaøo Ngaøi,
keû ñoù chaúng sôï gì moïi quyeàn löïc
Satan.” Tröôùc caâu hoûi, “Vì sao Chuùa
Jesus 30 tuoåi môùi ra giaûng ñaïo coâng
khai?” ñöôïc ngaøi giaûi thích laø thôøi ñoù
ai muoán laøm giaùo tröôûng (rabbi) phaûi
qua moät thôøi gian ít nhaát laø 30 tuoåi.
Ngaøi coøn noùi, söù ñieäp cuûa Ñöùc Gieâsu
coù chieàu saâu noäi taâm neân caàn nhieàu
thôøi gian ñeå suy tö.
Ñaây laø moät cuoán saùch khoâng
neân ñoïc voäi, nhöng phaûi ñoïc töø töø ñeå
ñöôïc tieâu hoaù. Nhieàu caâu traû lôøi,
ñöùc hoàng y duøng hình aûnh ñeå daãn
giaûi, laøm cho ngöôøi ñoïc deã saùng toû
vaán ñeà.
Ví duï, khi noùi ñeán pheùp laï hoùa
baùnh, vôùi naêm chieác baùnh vaø hai con
caù, maø naêm ngaøn ngöôøi ñöôïc aên no
neâ, coøn dö 12 thuùng ñaày, ngaøi noùi,
caâu chuyeän coù hai chieàu kích vöøa söï
kieän vöøa yù nghóa bieåu tröng. Moät
chieàu kích khaùc laø pheùp Thaùnh Theå,
Mình Thaùnh Chuùa ñöôïc phaân chia
maõi khoâng bao giôø heát. Vaø Ngaøi
nhaéc laïi chuyeän moät linh muïc giaø keå
cho nghe veà hai söï kieän laï luøng xaûy
ra trong ñôøi thaùnh Don Bosco.
Moät laàn vì sô suaát ngöôøi ta ñaõ
khoâng laøm pheùp ñuû baùnh thaùnh. Khi
cho röôùc leã, chæ coøn côõ möôøi tôùi hai
möôi baùnh thaùnh cho moät khoái voâ
cuøng ñoâng ngöôøi treû, Don Bosco
chaúng nao nuùng gì, ngaøi baûo cöù an
taâm phaân phaùt vaø cuoái cuøng ai cuõng
nhaän ñöôïc Mình Thaùnh. Laàn khaùc,
sau moät ngaøy laøm vieäc meät nhoïc,
ngaøi höùa cho treû con aên haït deû khoâ.
Ngaøi nhôø baø meï chuaån bò haït deû
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duøm. Nhöng baø meï hieåu sai, chæ rang ñuû cho ñoä moät chuïc ñöùa treû thoâi. Khi nhaän ra söï laàm laãn, ngöôøi meï hoát hoaûng,
nhöng ngaøi baûo meï ñöøng lo, cöù phaân phaùt cho chuùng; keát quaû, khoâng nhöõng ñuû maø coøn dö ñem veà nöõa. Quûa laø kyø
dieäu.
Noùi ñeán caùc tieân tri giaû, ngaøi neâu teân Hitler vaø caùc tay toå coïng saûn. Ngaøi noùi, ngöôøi ta töôûng hoï laø caùc chuù cöøu
ngoan, nhöng roát cuoäc laø nhöõng tay phaù hoaïi coù taàm côõ. Caùc nôi khaùc, raûi raùc trong caùc caâu traû lôøi, ngaøi nhaéc ñeán
Hitler, ñeán Caùc Maùc, coïng saûn. Ngaøi chöùng toû ngaøi coù thaåm quyeàn ñoái khaùng vôùi caùc theá löïc naày, maø hoï cuõng laø
ngöôøi thuoäc daân toäc Ñöùc nhö ngaøi; ñoàng thôøi ngaøi khoâng ngaàn ngaïi toá caùo söï tha hoaù cuõng nhö phaù hoaïi cuûa noù.
Veà Ñöùc Meï, ngaøi noùi, caù nhaân ngaøi tröôùc ñaây baùm chaët vaøo phuïng vuï duy-Kitoâ, quan ñieåm ñoù caøng ñöôïc ñaåy
maïnh qua vieäc ñoái thoaïi vôùi caùc baïn Tin Laønh. Nhöng caøng ngaøy, qua vieäc suøng kính caùc leã kính cuûa Meï, caùc buoåi
chaàu, chuoãi maân coâi, Ñöùc Meï caøng coù yù nghóa ñoái vôùi ngaøi. Vaø caøng veà giaø, ngaøi caøng caûm thaáy gaàn guõi Meï Thieân
Chuùa hôn.
Noùi ñeán söù maïng Giaùo Hoäi, ngaøi neâu leân raèng Giaùo Hoäi coù nhieäm vuï giöõ gìn vaø truyeàn baù chaân lyù cuûa Chuùa Kitoâ, trong söï höôùng daãn cuûa Chuùa Thaùnh Linh. Vaø haún nhieân, söù maïng ñoù ñoøi hoûi vieäc saün saøng phaûn ñoái vaø ñoái
khaùng. Ngaøi noùi, “Ngaøy nay chuùng ta ñau buoàn thaáy söï phaûn ñoái cuûa Giaùo Hoäi quùa yeáu, khoâng ñuû kieân quyeát cho theá
giôùi nghe. Nhöng caùm ôn Chuùa ñaõ coù nhöõng göông töû ñaïo. Trong khi giaùo trieàu vì teá nhò ngoaïi giao, thì caùc vò töû ñaïo
ñaõ traû gía baèng chính cuoäc soáng cuûa mình. Dó nhieân phaûn khaùng khoâng phaûi vì thích phaûn khaùng, nhöng vì ñeå môû ra
caùi thieän cho moïi thôøi. Vì vaäy phaûi choáng laïi nhöõng gì ngöôïc laïi vôùi Thieân Chuùa, cho duø vì theá maø mình phaûi can
ñaûm chaáp nhaän töû ñaïo.”
Ngaøi noùi, muoán hieåu ñuùng Giaùo Hoäi ta neân tieáp caän töø phuïng vuï, moät bình dieän noùi leân nhieàu nhaát veà baûn tính
Giaùo Hoäi, bôûi vì ñaây laø choã Chuùa tieáp xuùc vaø luoân ñoåi môùi Giaùo Hoäi. Trong phuïng vuï, chuùng ta soáng qua Kinh
Thaùnh, qua caùc bí tích vaø lôøi kinh cuûa tín höõu hoaøn vuõ, hieäp thoâng vôùi caùc thaùnh, vaø vôùi nguoàn coäi laø ñöùc Kitoâ.
Veà vaán ñeà truyeàn giaùo, nhaát laø ôû vuøng ñaát AÙ Chaâu, ngaøi noùi, nhö ôû Trung Hoa vaø AÁn Ñoä coù caùc ñoaøn truyeàn
giaùo vaøo töø theá kyû thöù 5, thöù 6, maø chæ ñeå laïi chuùt daáu veát roài bieán maát, taïi sao? Ngaøi töï ñaët vaán ñeà, coù theå laø vì
nhöõng nôi naày ñaõ coù neàn vaên hoùa cao roài… töø trieát lyù, cô caáu nhaø nöôùc, toå chöùc xaõ hoäi ñaõ hoaøn chænh, neân hoï ñeà
khaùng nhöõng caùi töø ngoaøi vaøo.
Nhöng vôùi mieàn ñaát bao la coøn thöa thôùt Kitoâ höõu naày, ngaøi duøng nhöõng töø nhö, “khoâng neân ñoùng khung hy
voïng”, “lòch söû chöa chaám döùt ôû mieàn ñaát naày”, “ñöøng neân böïc doïc baûo raèng mieàn ñaát naày ñaõ coù chuû”, coù nghóa laø
vieäc truyeàn giaùo vaãn caàn phaûi tieáp tuïc ôû AÙ Chaâu.
Vieät Nam cuõng ñöôïc ngaøi nhaéc tôùi khi noùi ñeán caùc cuoäc baùch haïi toân giaùo. Ngaøi noùi, “Ta ñaõ thaáy ôû Trung Hoa,
ôû Vieät Nam, treân toaøn vuøng Ñoâng Döông. Sinh loä cuûa ñöùc tin luoân ñöôïc traû baèng giaù maùu”.
Kyù giaû Peter keå, vaøo ngaøy 19/4/2005, khi anh ñang ñöùng vôùi caëp chaân run laåy baåy ôû Coâng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ,
ñöùc hoàng y Ratzinger xuaát hieän treân bao lôn beân ngoaøi ñeàn thôø treân cöông vò taân Giaùo Chuû cuûa Coâng Giaùo hoaøn vuõ,
anh ñaõ töùc khaéc nhôù laïi khung caûnh nhaø doøng Thaùnh Beneñictoâ ôû ngoïn ñoài Monte Cassino. Nôi ñoù cuoán Thieân Chuùa
vaø Traàn Theá, moät taäp saùch giaùo lyù cao caáp cho nhöõng ngöôøi muoán ñaøo saâu ñöùc tin, ñaõ ñöôïc anh vaø vò giaùo hoaøng
töông lai thöïc hieän.
Ngaøi ñaõ choïn danh hieäu cho trieàu ñaïi cuûa ngaøi: Beneñictoâ XVI.
Baïn ñoïc muoán ñaët mua, xin lieân laïc: Phong Traøo Giaùo Daân, P.O. Box 2228, Fallbrook, CA 92088; ñieän thoaïi
(760) 451-9379; email: ptgdvn@gmail.com. Caùc taùc phaåm cuûa ÑGH Beneñictoâ XVI hieän coù: “Muoái cho ñôøi”, $15;
“Thieân Chuaù vaø Traàn Theá”, $20; vaø “Ñöùc Tin Kitoâ Giaùo”, $25. Mua troïn boä $60, mieãn cöôùc phí.
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DANH SAÙCH CAÙC CURSILLISTA ÑOÙNG NIEÂN LIEÃM TRONG THAÙNG 04&05 -2010
Số TT
1
2
3
4
5

HỌ VÀ TÊN
A/C Hy và Lệ Hoa
Teresa Đinh Thi Yến
Teresa Nguyễn Ngọc Diệp
Maria Lê Kim Phụng
Trung Trần & Kim Thoa Vũ

6
7
8
9

A/C. Thẩm & Trúc Nguyễn
Lưu Quán Tuyết & Trần Bồi Hoàn
Maria Bùi Thị Luật
Trần Thị Sơn

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nguyễn Thị Đơn
Lâm Thị Hoa
A/C Đệ & Thủy
Phạm Trung Điểm & Đỗ T.Huệ
Nghiêm & Hoa Nguyễn
Bùi V Be & Nguyễn Kim Hằng
Đinh Quốc Tuấn
Maria Nguyễn Huệ
Dũng Trương & Võ Thùy Linh
Matta Nguyễn Tuyết Hoa
Chị Sáu Muoi
Đặng Văn Luận
Giuse Hoàng Kế Thế & Hoa
Nguyễn Chính Lập & Sinh
Tôn Tony
Hương Võ
Maria Ngô Trâm Alan
A/C Hồng & Ly
Đỗ Don
Đào Đòan
Mary Nguyễn Kim Thảo
Mỹ Linh
Phong Trào Giáo Dân Hải Ngọai

ĐỊA CHỈ

GHI CHÚ

SỐ TIỀN
$ 40.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 20.00
$ 40.00
$
$
$
$

Berkeley

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
for 2010 & 2011 $
$
$
$
ủng hộ PT
$
ủng hộ PT
$
ủng hộ PT
$

TỔNG CỘNG

50.00
40.00
20.00
20.00
20.00
20.00
40.00
40.00
40.00
40.00
20.00
20.00
60.00
20.00
20.00
20.00
40.00
40.00
25.00
200.00
40.00
40.00
20.00
20.00
6.29
50.00
70.00

$1181.29
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DANH SAÙCH CHI TIEÂU
DATE

LÝ DO

SỐ TIỀN

TRẢ CHO

4/17/2010 Tiềm Stamp
4/18/2010 Báo Shipping

$

48.00

Khối Hậu

$

223.03

Khối Hậu

4/18/2010 Lệ phí in báo
4/21/2010 Xin Phép Lành Tòa Thánh

$

364.00

DG Printing

$

100.00

VPDH

4/01/2010 Rượu & Bánh Lễ
4&5/2010 Biếu các cha giảng cho THL & Nhà Dòng

$

60.00

Khối Hậu

$

400.00

VPDH

5/30/2010 Mua Bảng da
5/18/2010 Ẩm Thực (từ 10/09 - 4/20/10)

$

552.53

VPDH

$

606.00

Khối Hậu

TỔNG CỘNG $

2,353.56

Mọi thông tin, yêu cầu về việc đóng niên liễm, xin qúy anh chị liên lạc chị Thủ Qũy Phong Trào tại điạ chỉ:
Maria Vũ Thùy Linh
4643 Park Norton Place
San Jose, CA 95136
Tel: (408) 578-3907
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SAÙCH & TAØI LIEÄU CAÊN BAÛN VEÀ
PHONG TRAØO CURSILLO
Quyù anh chò coù theå ñaët mua saùch thaúng töø VP Trung Öông qua ñòa chæ:

TITLE

PRICE

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

$3.00

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

$6.00

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

$3.75

$2.50

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

$3.25

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

PRICE

- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin

$5.25

- The Group Reunion, Fr. Juan Capo

$6.50

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

$1.50

$7.00

- His Way, Fr. David Knight

$10.00

- Why Jesus?, Fr. David Knight

$16.00

- To Follow His Way, Fr. David Knight

$7.00

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

- Fundamentals of Christianity,

- Go and Make Disciples, by the

by Fr. Frank Salmani

- National Conference of Catholic Bishops
$10.25

$9.25

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

- Cursillo - What is it?

$1.50

- The Road of Hope, Bishop Francis Nguyen
$1.50
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Kính Bieáu:

SINH HOAÏT TRONG THAÙNG 6, 7 & 8 -2010

TAÙM TUAÀN TÓNH HUAÁN : taïi Hoäi Tröôøng Nhaø Thôø St. Patrick
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Chuû nhaät 27 June töø 06:45PM - 9:30PM:

KHAI MAÏC TÓNH HUAÁN TUAÀN 1

Chuû nhaät 04 July töø 06:45PM - 9:30PM:

TÓNH HUAÁN TUAÀN 2

Chuû nhaät 11 July töø 06:45PM - 9:30PM:

TÓNH HUAÁN TUAÀN 3

Chuû nhaät 18 July töø 06:45PM - 9:30PM:

TÓNH HUAÁN TUAÀN 4

Chuû nhaät 25 July töø 06:45PM - 9:30PM:

TÓNH HUAÁN TUAÀN 5

Chuû nhaät 01 Aug. töø 06:45PM - 9:30PM:

TÓNH HUAÁN TUAÀN 6

Chuû nhaät 08 Aug. töø 06:45PM - 9:30PM:

TÓNH HUAÁN TUAÀN 7

Chuû nhaät 15 Aug. töø 06:45PM - 9:30PM:

TÓNH HUAÁN TUAÀN 8

Töø 19 Aug. ñeán 22 Aug. 2010– St. Francis Camp:

KHOÙA NAM 38SJVN

Töø 26 Aug. ñeán 29 Aug. 2010– St. Francis Camp:

KHOÙA NÖÕ 39SJVN

