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THƯ TÍN  VPTƯ 
Tháng 4/2011 
 
 
SUY NIỆM NHÂN MÙA CHAY 

CHƯƠNG VII – THÁNH PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA THỜI GIAN MÙA CHAY NHƯ THẾ 
NÀO TẠI  ĐẢO PERUGIA,  NƠI MÀ  NGÀI GIỮ CHAY 40 ĐÊM NGÀY, ĂN KHÔNG QUÁ 
MỘT NỬA Ổ BÁNH MÌ.  

Là đầy tớ chân thực của Chúa Kitô, Thánh Phanxicô ở trong những điều kiện tương tự như một 
Chúa Kitô thứ hai được gởi đến cho thế giới để cứu chuộc các linh hồn. Vì thế Thiên Chúa Cha 
muốn rằng trong nhiều điểm Thánh Nhân trùng hợp với Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô, 
như chúng ta đã giải thích trong lần mời gọi 12 bạn hữu của Chúa, cũng như trong mầu nhiệm 
năm dấu thánh, và trong một cuộc ăn chay 40 ngày mà ngài đã thực hiện theo cách thức như sau:  
 

Một ngày kia trong Lễ Hội trước Mùa Chay, Thánh Phanxicô đang ở gần Biển Hồ Perugia, đã 
ngủ qua đêm trong căn nhà của một trong số con cái ngoan đạo của ngài, thì ngài được Thiên 
Chúa soi sáng bảo ra đi và trải qua Mùa Chay tại một ốc đảo trong Biển Hồ Perugia. Cho nên 
Thánh Phanxicô van nài bạn mình vì yêu mến Chúa hãy lấy ghe chở ngài đến một hòn đảo không 
người ở, và nên đi trong đêm thứ Tư Lễ Tro hầu không ai có thể biết ngài ở đâu. Vì lòng ái mộ 
Thánh Phanxicô người bạn đã đồng ý với lời yêu cầu của ngài, và đưa ngài đến hòn đảo nói trên. 
Thánh Phanxicô không mang theo gì cả ngoại trừ hai ổ bánh mì nhỏ. 
 
Khi đến đảo, người bạn để Thánh Phanxicô ở lại và anh ta trở về nhà. Thánh nhân khẩn khoản 
van nài người bạn không tiết lộ cho ai biết ngài đang ở đâu, và đừng đến đón ngài về trước Thứ 
Năm Tuần Thánh. Người bạn đồng ý. Thánh Phanxicô ở lại một mình, và trên hòn đảo ấy không 
có một chỗ ở nào ngài có thể trú ngụ. Ngài đi sâu vào một chỗ rậm của khu rừng với bụi rậm và 
nhiều nhánh cây leo um tùm, tạo thành như một loại túp lều, và tại chỗ ấy ngài bắt đầu cầu 
nguyện và chiêm niệm những việc trên trời. Ngài đã sống trọn Mùa Chay ở đó, không ăn uống gì 
cả ngoại trừ nửa ổ bánh mì trong hai ổ bánh ngài đã mang theo. Như chúng ta đã được người bạn 
của ngài kể lại khi anh ta đến đón ngài về hôm Thứ Năm Tuần Thánh, chỉ thấy một ổ bánh mì 
còn nguyên và ổ thứ nhì còn lại phân nửa. Người ta tin rằng Thánh Phanxicô ăn nửa ổ bánh mì 
chỉ vì muốn tôn kính Thiên Chúa chúng ta đã ăn chay bốn mươi đêm ngày mà không dùng bất kỳ 
lương thực nào; bởi vì bằng cách ăn chút bánh mì này, ngài bỏ qua một bên sự cám dỗ hư danh 
(muốn bằng Chúa); tuy nhiên, ngài đã ăn chay bốn mươi đêm ngày nhằm noi gương Đấng Cứu 
Thế mà thôi.  Trong thời gian sau đó, nhờ công nghiệp của thánh nhân, Thiên Chúa đã làm nhiều 
phép lạ một cách thật huyền dịu,  ngay tại nơi Thánh Phanxicô đã ăn chay và vì vậy người ta đã 
bắt đầu xây nhà ở và cư ngụ trên đảo đó, dần dần một thị trấn nhỏ mọc lên, với một tu viện được 
gọi là Tu Viện của Ốc Đảo; cho đến ngày nay các cư dân của thị trấn ấy vẫn hết lòng tôn trọng 
và kính mến nơi mà Thánh Phanxicô đã sống trong Mùa Chay.   
 
Ước mong những giòng này giúp chúng ta thêm hứng khởi và thoải mái trong chính Mùa Chay 
của riêng chúng ta (Trích từ:  Fullerton, Georgiana, Roger Hudleston, Arthur Livingston, Paolo 
Molnar, Giovanni Mardersteig, and Giovanni Mardersteig. 1930. The little flowers of Saint 
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Francis of Assisi in the first English translation. [New York]: Printed for the Limited Editions 
Club.) 
 
HÃY THỰC THI  SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU 
Trong Thư Tín VPTƯ Tháng 12, 2010, chúng tôi đã viết về Việc Triển Khai một mối Liên Hệ 
Mật Thiết với Chúa Kitô nhờ đời sống Sùng Đạo chân thực. Các Khóa Học Hỏi về Kitô Giáo cho 
chúng ta một phương pháp chính xác để chúng ta có thể sống những điều căn bản hầu trở nên 
Kitô hữu đích thực trong các môi trường Chúa đặt để chúng ta. Phương pháp này là chiếc kiềng 3 
chân gồm Sùng Đạo (Tâm Hồn), Học Đạo (Lý Trí) và Sống Đạo hay Hành Đạo (Ý Chí). Ba yếu 
tố cần thiết này tương ứng với những phần vụ căn bản của con người phàm; tức là suy nghĩ, ước 
muốn và hành động; chính các hành vi này tương ứng với các nhân đức thần học của Đức Tin, 
Đức Cậy và Đức Mến.  
 
Chúng ta hãy hồi tưởng lại rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước hết. Làm sao chúng ta 
biết được điều này? Bởi vì Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, khi thực thi Thánh Ý Thiên Chúa 
Cha, đã nhập thể trong nhân loại hầu cứu chuộc nhân loại, và mang đến cho chúng ta sự hiểu 
biết, đời sống, và tình thương của Chúa Cha nối dài qua và trong Chúa Thánh Linh là Đấng làm 
cho Chúa Giêsu hiện diện trong cuộc đời chúng ta, là đền thờ sống động của Chúa Thánh Linh.  
 
Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã vâng phục Thánh Ý Chúa Cha đến độ Người đã chịu Khổ 
Nhục và chịu Chết, và như vậy Người đã chết cho các bạn và cho tôi. Bằng những hành động 
này, Chúa Giêsu đã cố ý đưa vào trong thế giới này một thứ tình thương nguyên thủy chưa được 
ai biết đến cho đến khi chính Chúa đã sống tình thương ấy. Nhờ đó, Chúa Giêsu đã có thể chứng 
tỏ một cách cụ thể và không thể chối cải được Chúa đã thông hiểu và biểu lộ tình thương của 
Chúa như thế nào: “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính 
mạng vì bạn hữu của mình” (Gioan 15:13). 
 
Trong Thư Tín VPTƯ Tháng 2, 2010, chúng ta đã đọc bài về “Việc Khám Phá Chính Mình, 
Chúa Kitô và Tha Nhân” nhờ phương tiện Học Đạo. Các Khóa Học Cursillos trình bày cho 
chúng ta một khái niệm về Học Đạo khác với điều mà chúng ta thường quen nghe. Đối với đa số, 
khi họ nghe từ ngữ “học hỏi”, ngay lập tức họ liên tưởng đến khía cạnh giáo khoa của chữ này. 
Khóa Cursillo trình bày khái niệm học hỏi trong một chiều kích mới mẻ. Cursillo định nghĩa Học 
Đạo như một sự liên tục đi tìm ý nghĩa của chính cuộc đời, đây là vấn nạn căn bản nhứt của nhân 
loại.  
 
Chúng ta được kêu gọi nên trọn lành, và giống hình ảnh Thiên Chúa. Học Đạo là một phần quan 
trọng của việc phát huy chính chúng ta là con người và tìm hiểu con người phàm là gì, và cuộc 
đời chúng ta là gì.  Mọi người đều học hỏi. Những gì họ học hỏi được hướng dẫn bởi lý tưởng 
của họ.  Học hỏi là một đức tính tự nhiên của con người phàm, và chúng ta nên học hỏi để sống 
một cách có hiệu quả và được phong phú. Học Đạo đòi hỏi con người mở lòng ra với Thiên 
Chúa, với Chính Mình và với Tha Nhân 
 
Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu hiệu quả của việc Thực Thi Sức Mạnh  của Tình Yêu 
trong và qua công tác tông đồ. Điều quan trọng là phải tiếp tục khám phá tình yêu của Chúa 
Giêsu qua việc học đạo của chúng ta. Chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu khả quan hơn bằng cách sử 
dụng trí khôn của chúng ta và đào luyện trí tuệ chúng ta trở thành trí tuệ của Chúa Kitô. Có nhiều 
cách Thiên Chúa sử dụng để mặc khải chính Chúa cho chúng ta: trong Thánh Kinh, trong đời 
sống của các Thánh, trong thiên nhiên, và trong các giáo huấn của Hội Thánh. Khi Chúa mặc 
khải chính Chúa cho chúng ta, cả con tim lẫn lý trí của chúng ta tiếp nhận. LM Henri Nouwen đã 
diễn tả như sau: “Sách đạo đức là lương thực cho linh hồn chúng ta. Khi chúng ta để những lời 
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trong Thánh Kinh hoặc trong một quyển sách đạo đức tốt từ từ thấm vào tâm trí chúng ta và tràn 
xuống tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ trở thành những con người đổi khác. Lời Chúa dần dần trở 
nên thịt máu trong chúng ta và biến đổi toàn bộ con người chúng ta. Như thế, việc đọc các sách 
đạo đức là tiếp tục để Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể trong chúng ta.” 
 
Người ta vẫn nói rằng Sống Đạo (hay Hành Đạo) là sự kiện toàn của Sùng Đạo, hiến dâng chính 
đời sống chúng ta cho Thiên Chúa bằng cách kết hiệp ý định của chúng ta với Thánh Ý của 
Thiên Chúa, và thực hiện những gì chúng ta được yêu cầu. Hành Đạo là vâng lời lệnh truyền của 
Chúa Giêsu được viết trong Phúc Âm theo Thánh Gioan ở Chương 13:34-35. “Thầy ban cho anh 
em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi 
người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.” 
Nói một cách đơn giản, Hành Đạo là thực thi sức mạnh tình yêu để yêu mến Thiên Chúa, yêu 
mến chính mình và yêu mến tha nhân như Chúa Giêsu đã yêu mến chúng ta.  
 
Điển hình là sau một Khóa Cursillo, tâm hồn các Cursillistas bừng cháy lên bởi vì họ đã cảm 
nghiệm tình yêu nồng nàn của Chúa Giêsu xâm nhập tâm hồn họ. Ngoài việc cảm nghiệm tình 
yêu này, người Cursillista phát triển khả năng hiểu biết thêm về vai trò của người giáo dân và 
hiểu rằng họ là một loài thụ tạo độc đáo của Thiên Chúa với một mục tiêu đặc biệt. Thật cần thiết 
và cấp bách phải hành động! Khóa Cursillo Cuối Tuần có thể tạo nên một tình trạng bồn chồn 
mãnh liệt trong nội tâm đến độ nhiều người có khuynh hướng khi rời Khóa Cursillo liền lập tức 
tham gia thật nhiều sinh hoạt nhà thờ và mục vụ và nói với mọi người về Chúa Giêsu và PT 
Cursillo.  
 
Lòng ước muốn hành động hăng say và đầy nhiệt huyết này thường xảy ra thậm chí trước khi 
chúng ta  khởi sự phát triển trọn vẹn mối liên kết với Chúa Giêsu hoặc bỏ ra thời giờ để tìm hiểu 
Thánh Ý Chúa dành cho chúng ta. Trong nhiều cách, chúng ta giống như những người lính đánh 
giặc mà không được huấn luyện, không vũ khí, hay không có lệnh truyền. Chúng ta cũng giống 
như một kẻ tham dự một bộ môn trong Vận Hội Thể Thao Olympic mà không được huấn luyện 
thích hợp. Trong bất cứ trường hợp nào trên đây, chúng ta có thể thấy vài thành công sớm, 
nhưng chúng ta rất dễ bị thất bại. Chắc chắn rằng nhiều điều tốt đẹp đã xảy ra từ những hành 
động này, nhưng đây không phải là loại hành động mà chúng ta nói đến khi chúng ta thảo luận 
việc sống chiếc chân thứ ba của kiềng ba chân nói trên của chúng ta trong PT Cursillo. 
 
Bất kỳ ai cũng có thể làm được những việc tử tế như hy sinh giúp nuôi ăn người nghèo, thăm 
viếng bệnh nhân, giúp đỡ người láng giềng, v.v… kể cả những Kitô hữu và không phải là Kitô 
hữu nữa. Ngoài ra, bất cứ người Công Giáo nào cũng có thể tham gia vào các sinh hoạt của giáo 
xứ và làm việc mục vụ mà không có hoặc có ít liên kết với Chúa Giêsu. Đây là hành đạo, nhưng 
đó không phải là công việc tông đồ. Công Tác Tông Đồ là việc làm được thực hiện do lòng yêu 
mến chân thực đối với Chúa và tha nhân, và xảy ra khi người ta có thể chết cho chính mình và 
cho cơ hội Ơn Sủng và tình yêu Thiên Chúa xâm nhập vào chính mình hay toàn bộ con người 
mình. Từ đó, ta có thể chia sẻ tình yêu này với kẻ khác bằng cách thật sự sống Phúc Âm như 
Chúa Giêsu đã sống. Thật vậy, “là” Kitô hữu đích thực hơn là “làm” công việc đạo đức!  
 
Cộng Việc Tông Đồ nào không bắt nguồn từ tình yêu của Chúa Kitô đều sẽ rất mong manh và có 
thể phai mờ nhanh chóng trong những lúc bị thử thách và bị cám dỗ. Thường thường chúng ta có 
thể tạo đủ nghị lực và lòng nhiệt thành cho chính chúng ta để kiên trì trong các công tác của Kitô 
hửu. Tuy nhiên, đây là một thái độ bị ép buộc và không phải là một đặc tính của bản ngả tự nhiên 
của chúng ta. Nếu hành động của chúng ta không bắt nguồn từ tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, 
chúng ta luôn luôn có nguy cơ thất bại. Loại hành động này thiếu sức mạnh của tình yêu, đây là 
động lực lớn nhứt trong các loài thụ tạo.  
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Công Tác Tông Đồ của chúng ta sẽ có nhiều hiệu quả hơn khi được thực hiện trong và qua sức 
mạnh của tình yêu, đó là lòng ước muốn phục vụ người khác. Trong Thư 1 gửi các Tín Hữu 
Corintô 13:3-4, Thánh Phaolô đã viết như sau: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố 
thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho 
tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không 
làm điều bất chính, không tìm tư lợi ……” 
 
Không có điều gì phải lo sợ hoặc mơ hồ về những lời này trong Thánh Kinh. Hãy suy nghĩ xem 
điều thật sự khó khăn không thể tưởng tượng nổi là cho kẻ nghèo tất cả những gì mình có. Thậm 
chí đôi lúc cho đi vài thứ dư thừa của chúng ta cũng đã khó khăn lắm rồi. Cho đi tất cả mọi thứ 
quả là một nỗ lực to lớn. Bị thiêu sống chỉ vì rao giảng Phúc Âm thì thật quá sức tưởng tượng. 
Tuy nhiên, Lời Chúa nói: thiếu tình yêu, những hành động này sẽ không có bất cứ một giá trị 
nào. Đây là một suy nghĩ rất nghiêm túc, và suy nghĩ này giúp chúng ta nhìn thấy nhu cầu phải 
thay đổi tâm hồn, trí tuệ và ý chí chúng ta. Thực thi tất cả mọi bổn phận trên thế gian này mà 
thiếu tình yêu thì mọi việc làm đều vô nghĩa.  
 
Chúa Giêsu muốn rót đầy tâm hồn chúng ta tình yêu của Chúa để sau đó chúng ta có thể yêu 
thương tha nhân. Muốn làm được điều này, chúng ta cần phải trông cậy vào Ơn Thánh Chúa, trân 
quý mối liên kết với Chúa, và đi theo đường lối của Chúa … tức là những tiêu chuẩn của Chúa. 
Rồi chúng ta sẽ được chuẩn bị chu đáo để quyết định yêu thương với niềm xác tín và không lay 
chuyển. Chọn yêu thương tha nhân là một hành vi của ý chí, và có liên quan đến những quyết 
định chúng ta lựa chọn cuộc sống chúng ta như thế nào. Chúa Giêsu đã phán: Không có tình 
thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” 
(Gioan 15:13). Việc hy sinh mạng sống không nhất thiết là phải chết nhưng là sẵn sàng chia sẻ 
đời sống chúng ta trong tình bạn với kẻ khác.  
 
Hai chân “Sùng Đạo” và “Học Đạo” của chiếc kiềng ba chân là những phương cách giúp chuẩn 
bị tâm hồn và lý trí chúng ta để chúng ta có thể thúc giục ý chí thi hành sức mạnh của tình yêu 
qua các hành động của chúng ta. Ông Eduardo Bonnín đã nói, “Con người nhận thấy mình trong 
tư thế phản ứng hơn là hành động.” Như đã nhắc đến trước đây, chúng ta có thể ép chính chúng 
ta làm hầu như bất cứ việc gì, cho người nghèo ăn, chăm sóc kẻ bệnh hoạn, v.v… Tuy nhiên, 
trong một cái gì đó như là cơ hội tiếp xúc người nghèo hoặc tìm được một người bà con đang cần 
giúp đỡ, chúng ta sẽ khám phá những cảm giác chân thực và tình trạng của tâm hồn chúng ta. 
Việc khám phá phản ứng của tâm hồn và lý trí giúp chúng ta nhìn thấy những điều có thể cần 
thay đổi. Nếu chúng ta chịu khó bỏ thời giờ đi tìm hiểu và cảm nghiệm tình yêu sâu đậm của 
Chúa Giêsu, và nếu chúng ta sử dụng lý trí mình để có thể hiểu rõ hơn lý trí của Chúa Kitô, thì 
chúng ta được chuẩn bị khả quan cho những cuộc gặp gỡ với nhiều người mà Thiên Chúa sắp đặt 
trong cuộc đời chúng ta, tức là trong các môi trường của chúng ta. Với thái độ đúng đắn, chúng 
ta sẽ được lợi thế để yêu mến họ như Chúa yêu mến chúng ta. Thiên Chúa đã mặc khải cho 
Thánh Catarina Thành Siena biết rằng tâm hồn càng tăng trưởng trong tình yêu dành cho Thiên 
Chúa thì tâm hồn càng gia tăng tình yêu đối với tha nhân.  
 
Trong tác phẩm của mình “Truyền Giáo Nhờ Hoán Cải”, Ông Eduardo Bonnín đã phát biểu: 
“Khi chúng ta nói về “Truyền Giáo” trong ý hướng của PT Cursillo, chúng ta không những chỉ 
muốn nói như thế hoặc thậm chí cũng gần như vậy, trong ý nghĩa đơn sơ là truyền đạt hay phát 
huy Tin Mừng của Phúc Âm, nhưng cũng muốn làm thế nào được thành công trong việc làm cho 
con người “trở nên” TIN MỪNG, đó là Chúa Kitô sống động trong và ở giữa dân của Chúa ngày 
nay giống như Chúa chắc chắn đã hiện diện cách nay 2000 năm.  Điều này trong thực chất là 
viễn ảnh và sứ vụ của PT Cursillo ngay từ lúc đầu. Đó là tìm được phương pháp khả thi nhứt 
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nhằm mang lại sự hoán cải nói ở đây, tức là đưa một người từ nơi họ đang sống đến một chỗ họ 
có thể cư ngụ; từ tình trạng nhân bản trở thành nhân bản hơn; từ trạng thái ý thức đến ý thức 
hoàn toàn về việc thừa nhận, công nhận và chấp nhận căn tính và nhân cách thực của họ là con 
yêu dấu của Thiên Chúa.”    
 
Các Khóa Học Cursillos nhằm giúp mỗi người hiểu rằng Chúa Giêsu đã mời gọi họ “trở thành” 
tông đồ và thật sự “là Tin Mừng” trong nơi chốn Chúa đã đặt để họ.  Mục tiêu là để hiểu biết, 
yêu mến và noi gương Chúa theo cách thức đến độ thế gian phải được ngụp lặn trong Tình Yêu 
của Chúa. Hãy tưởng tượng thế giới sẽ trở nên khác lạ như thế nào nếu mỗi người chúng ta sử 
dụng mọi tài năng và khả năng độc đáo của mình, tìm được vị thế tích cực trong Giáo Hội, nhận 
lấy Ơn Thánh Chúa, và rồi sống Phúc Âm của Chúa Giêsu mỗi ngày!  
 
Cuộc sống cho gia đình và bạn hữu chúng ta sẽ đổi khác như thế nào nếu chúng ta yêu thương  
như Chúa Giêsu yêu thương? Đời sống cho người phối ngẫu và con cái của bạn sẽ thay đổi như 
thế nào nếu mỗi ngày chúng ta minh chứng được công bình, lòng thương xót, lòng từ bi, và tâm 
tình hiến dâng của Chúa Giêsu?  Cuộc sống cho tha nhân, những đồng nghiệp, và đồng đạo sẽ 
đổi khác như thế nào nếu họ gặp một tông đồ giống như Phêrô, Phaolô hoặc Gioan?  Chúng ta đã 
được mời gọi “trở nên Tin Mừng”, sống sứ điệp Phúc Âm của Chúa Giêsu ngay tại nơi chúng ta 
đang ở trong lúc này.  
 
Điều này có thể dễ dàng là chỉ hưởng thụ tình bạn để được nhiều lợi nhuận xã hội và không phải 
cố gắng mang Chúa Kitô vào trong mối liên hệ. Nếu không có tình bạn đích thực, đôi khi chúng 
ta cảm thấy lúng túng và không thoái mái khi thảo luận về những vấn đề thuộc tâm linh với một 
người bạn tốt, với con cái, mẹ, cha, hoặc một người nào khác trong gia đình. Tuy nhiên, khi 
chúng ta không giúp mang bạn hữu hoặc một người thân trong gia đình đến gần với Chúa Giêsu 
hơn, chúng ta bỏ lỡ một cơ hội quý giá để thực thi công việc tông đồ thực sự. Nếu chúng ta thiếu  
ước muốn hoặc thiếu can đãm mang một người bạn hay một người thân trong gia đình đến gần 
Chúa Kitô hơn, lại một lần nữa đã đến lúc chúng ta cần kiểm tra chính tâm hồn chúng ta và thật 
lòng lượng giá mối liên kết của chính chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta không thể cho đi 
những gì chính chúng ta không có. Để chia sẻ tình thương của Chúa Kitô, chúng ta phải biết và 
tin vào tình yêu của Chúa Kitô. Sau đó, khi chúng ta vâng theo Thánh Ý Chúa, tình yêu của 
Chúa hoạt động trong và qua chúng ta cùng đánh động mỗi người chúng ta gặp. Kết hiệp với 
Thánh Ý Thiên Chúa, Thánh An-phong-xô de Liguori viết như sau: Sự trọn lành được đặt nền 
tảng hoàn toàn trên Tình Yêu Thiên Chúa: “Bác ái là sự ràng buộc của sự trọn lành, và tình yêu 
hoàn thiện của Thiên Chúa có nghĩa là sự kết hiệp trọn vẹn giữa ý chí chúng ta với Thánh Ý 
Chúa.” Tiếp theo là ta càng kết hiệp với ý chí của ta với Thánh Ý Chúa, thì tình yêu Chúa sẽ 
càng cao trọng hơn.  
 
Trọng tâm của phương pháp Cursillo cho việc truyền giáo là tình bạn. Chúng ta chia sẻ tình yêu 
Chúa Kitô bằng cách tự hiến mình cho kẻ khác trong tình bạn chân thật. Như chúng ta đều biết, 
điều này cần có thời gian, nỗ lực, và sự hy sinh, nhưng phần thưởng rất lớn lao. Trong Sách 
Huấn Ca chúng ta đọc như sau: “Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp 
được người bạn như thế, là gặp được kho tàng. Không gì đổi lấy được một người bạn trung 
thành, và giá trị của người bạn ấy,  không cân nào lường được. Người bạn trung thành là 
phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai kính sợ Thiên Chúa sẽ gặp được người như vậy”       
(Hc 6:14-15).  
 
Đây là loại tình bạn cho chúng ta thảo luận với kẻ khác những vấn đề quan trọng nhứt trong cuộc 
sống chúng ta. Một tình bạn chân thật cho chúng ta nhiều cơ hội để chia sẻ những gì chúng ta đã 
tìm được trong Chúa Kitô. Hơn nữa, có nhiều cơ hội để nâng đỡ người bạn chúng ta trong kinh 
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nguyện và dâng những hy sinh thay cho họ. Sau cùng, chúng ta có thể sử dụng tri thức chúng ta 
để nghiên cứu hoàn cảnh, mở lòng đón nhận Ơn Thánh Chúa, và khai triển một kế hoạch hành 
động để đưa người bạn của chúng ta đến gần Chúa Kitô hơn. Sau đó với lòng can đảm, niềm xác 
tín và tình yêu của Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta, chúng ta sử dụng ý chí chúng ta bằng 
cách thật sự quyết định thi hành kế hoạch như đã phác họa.  
 
Như LM John Corapi đã nói với một nhóm thanh niên, để chia sẻ làm cách nào ngài đã thay đổi 
lời tuyên thệ của người lính, ngài đọc lên như sau: “Tôi là một quân nhân Thánh Chiến, và tôi 
tuyên hứa không bỏ lại đằng sau các đồng đội của tôi ngoài chiến trường.” Ngài giải thích như 
thế nào các quân nhân Mỹ của chúng ta tuyên hứa không bỏ lại đằng sau một đồng đội trên chiến 
trường, cho dù còn khỏe mạnh, bị thương, hoặc thậm chí đã chết rồi.  
 
LM Corapi chỉ cho thấy chúng ta nên thực hiện lời tuyên hứa tương tự trên chiến trường tâm 
linh. Ngài nhắc mọi người nhớ rằng tất cả chúng ta đều tham dự vào một trận chiến tâm linh, và 
chính tội lỗi gây thương tích và tiêu diệt các đồng đội của chúng ta. Khi chúng ta nhìn thấy một 
người ích kỷ hay không tử tế, nói hành nói xấu, v.v… chúng ta không nên xét đoán họ và rồi xa 
lánh họ. Thay vào đó, chúng ta nên nhìn mỗi người như một người con quý báu của Chúa và 
nhìn nhận những giới hạn của họ.  
 
Lời tuyên thệ do LM Corapi sửa đổi có thể giúp chúng ta có một suy nghĩ khác về tha nhân và 
nhìn những lỗi lầm của người ta với một sự soi sáng khác. Điều này có thể cho một cơ hội kiểm 
thảo tâm hồn ta. Tôi có xa lánh những kẻ không giống tôi chăng? Tôi có dành thời giờ ở với và 
săn sóc người bị thương tích, hoặc tôi có đạp lên họ hay đi vòng quanh tránh họ? Tôi có cố gắng 
mang họ đi theo hay bỏ họ lại đằng sau? Chúa Giêsu đã giao thiệp với những người tội lỗi như 
thế nào? Tôi sẽ yêu thương như Chúa Giêsu không? Tôi sẽ săn sóc kẻ thù của tôi giống như tôi 
săn sóc bạn hữu của tôi không?  
 
Khi Chúa nói: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em” (Luca 6:27), ngài truyền cho 
chúng ta trở thành những người của tình thương và hành động. Thánh Kinh cũng ghi: Nếu kẻ thù 
của bạn đói hãy cho họ ăn; nếu họ khát cho họ uống (Roma 12:20). 
 
Thiên Chúa không bao giờ nói theo Chúa Giêsu thì dễ dàng đâu. Chúa chỉ nói đáng giá lắm, 
không uổng công đâu. Tất cả chúng ta là môn đệ đương đầu với công việc khó khăn khi chúng ta 
sẳn lòng vác thập giá trong một hành động của tình thương. Thánh Têrêxa đã nói: “ … Hãy quên 
đi việc lành của bạn vì lợi ích của người khác cho dù bản tính tự nhiên của bạn có chống đối 
nhiều đến thế nào đi nữa ….. Đừng nghĩ rằng điều đó sẽ không gây tổn thất cho bạn hoặc bạn sẽ 
thấy mọi việc của bạn đều tốt đẹp. Hãy nhìn vào tình yêu dành cho nhân loại mà Người đã trả giá 
như thế nào, hầu giải thoát chúng ta khỏi sự chết: Người đã chịu một cái chết đau đớn nhứt trên 
thập giá.” 
 
Các Khóa Học Kitô Giáo hay PT Cursillo hình dung điều này là tất cả các Cursillistas sau khi 
trải qua Khóa Cursillo sẽ ước muốn đứng ở vị trí tiên phong cho Chúa Kitô và Hội Thánh Chúa. 
Tiên phong là một từ ngữ của quân đội có ý muốn nói ở ngoài tiền tuyến, trước mủi gươm giáo, 
ngay hàng đầu, ngoài mặt trận. Đối với chúng ta, tiền tuyến là môi trường trong đó chúng ta sống 
và nhiều cuộc tiếp xúc Chúa đặt trước mặt chúng ta. Chúng ta có thể chọn lựa quyết định tham 
dự cuộc chiến, đầu hàng, hoặc đơn giản không làm gì cả. Tuy nhiên, lòng ước muốn ở vị trí tiền 
phong và chia sẻ tình thương của Chúa Kitô là sự đáp ứng duy nhứt hợp lý của một tông đồ đích 
thực. Có đáp ứng nào khác chăng? Ví dụ, Xin Chúa đặt con ở hậu phương. Xin để con ở chỗ nào 
không ai cần đến con hay không ai đế ý. Xin để con ở chỗ nào mà con không phải quyết định lập 
trường, hoặc yêu thương theo cách Chúa yêu.   
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Ở vị trí tiền phong không nhất thiết phải đi một chỗ thật xa. Trận chiến ở ngay trong gia đình, ở 
hàng xóm láng giềng, tại nơi làm việc của bạn, v.v… Nều bạn ở chỗ tiền phong, có nghĩa là 
chúng ta đã chọn theo Chúa Kitô và quyết định yêu người bất kỳ trong hoàn cảnh nào. Mỗi một 
người chúng ta chọn để yêu thương là một chiến thắng cho Chúa Kitô.  
 
Thiên Chúa Cha đã mặc khải điều sau đây cho Thánh Ca-tê-ri-na: “ … Cha muốn làm cho các 
con nương tựa lẫn nhau hầu mỗi người trong chúng con trở nên người thừa hành cho Cha, ban 
phát ơn sủng và quà tặng mà các con đã nhận lãnh từ Cha … Cha làm cho các con trở thành kẻ 
thừa hành, đặt chúng con vào những vị thế và phẩm trật khác nhau để thực thi nhân đức bác ái 
… Cha chỉ muốn tình thương mà thôi… Nếu các con được gắn bó bằng tình thương, các con sẽ 
làm được mọi sự có thể để phục vụ bất kỳ nơi nào các con ở.” Và sau đó Chúa nói với Thánh 
Nữ: “Đây là lý do tại sao Cha đặt con giữa các người láng giềng hàng xóm của con; để con có 
thể làm cho họ những gì con không thể làm cho Cha, nghĩa là, yêu thương họ mà không quan 
tâm được trả ơn và cũng không tìm một lợi lộc nào cả cho chính mình. Và bầt cứ điều gì con làm 
cho họ con sẽ xem đó là làm cho Cha.” 
 
Nếu chúng ta muốn ở vị trí tiền phong, chúng ta cần chuẩn bị cho mình đàng hoàng. Điều này 
đòi hỏi cam kết dấn thân sống một đời sống Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Để có thể can 
đảm sống cho Chúa Kitô, chúng ta phải hiểu biết Chúa, yêu mến Chúa, và rồi quyết tâm phụng 
sự Chúa. Khi con tim và lý trí của một người được chuẩn bị đàng hoàng và khi hiểu biết và cảm 
nghiệm được tình thương sâu đậm của Chúa Giêsu, thì việc còn lại sẽ xảy ra là gặp gỡ tha nhân. 
Chính trong những lần gặp gỡ này chúng ta sẽ phải chọn lựa hoặc là thực thi ý chí của chúng ta 
hay không, ra trận cho Chúa Kitô, và chọn yêu mến tha nhân như Chúa Giêsu. Đây là cách thức 
nhiều người trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh. 
 
Không phải tất cả mọi người mà chúng ta tiếp xúc sẽ quyết chọn theo Chúa Giêsu. Tuy nhiên, 
tình thương của Chúa Giêsu là một hấp lực, mãnh liệt và thỏa mãn nhứt trên vũ trụ này. Nếu 
chúng ta sống Phúc Âm trong gia đình, người phối ngẫu và các con cái chúng ta sẽ được tình yêu 
Chúa Kitô cải đổi. Nếu chúng ta chọn trở nên chất men tại sở làm, trong các xóm láng giềng, và 
trong các giáo xứ của chúng ta, những nơi này sẽ biến thành những chốn dễ thương hơn. Dần dần 
tất cả xã hội có thể dành lại được cho Chúa Kitô. Tuy nhiên, tất cả đều bắt đầu với việc gặp gỡ 
riêng tư giữa chúng ta với Chúa Kitô, và tiếp theo đó là một loạt những quyết định riêng là có 
nhận biết Chúa sâu sắc hơn và theo Chúa hay không. Khi chúng ta quy phục Chúa, trái tim chúng 
ta tràn ngập tình yêu và ơn sủng Chúa. Với Chúa Kitô, mọi sự đều có thể xảy ra. Khi chúng ta 
cho Chúa đến ngự trong tâm hồn chúng ta và sử dụng tài năng chúng ta, chúng ta sẽ đạt tới tiềm 
năng của chúng ta đầy đủ nhứt và sống đời sống chúng ta như ý Chúa đã định khi Người ban 
tặng món quà sự sống.  
 
Mỗi ngày đều có cơ hội nhận biết Chúa Giêsu Kitô càng lúc càng khá hơn và càng gia tăng trong 
tình yêu của Chúa. Đây là điều chúng ta muốn nói đến là một sự hoán cải liên tục, có ý thức và 
được chia sẻ, và chỉ có chúng ta mới có thể quyết chọn hay không để theo đuổi một cuộc sống 
Sùng Đạo, Học Đạo, và Hành Đạo luôn thăng tiến. Yêu thương như Chúa Giêsu không dễ dàng 
đâu. Đây là lý do tại sao chúng ta nên đồng hành chung với nhau, khuyến khích và nâng đỡ nhau. 
Đây là lý do tại sao chúng ta nên chia sẻ mối liên kết của chúng ta với Chúa Kitô, với bạn hữu 
trong Hội Nhóm Nhỏ, trong Ultreya, và trong mọi sinh hoạt của Phong Trào. Chúng ta cần sự 
khuyến khích và nâng đỡ này để kiên trì làm môn đệ Chúa Giêsu trong một thế giới cam go với 
nhiều thử thách. 
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Để kết luận, sau đây là một lời nguyện trong Thư của Thánh Phaolô gởi cho Tín Hữu Êphêxô, 
cho bạn, gia đình bạn và thân hữu của bạn:  
 
“Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Chúa Kitô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ 
sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi 
kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Chúa Kitô, là tình thương vượt quá sự 
hiểu biết. Như vậy anh em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa” (Êp. 3:17-19).  
 

De Colores! 

ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ 21 
Xin vui lòng sắp xếp để có thể tham dự Đại Hội Cursillo Thường Niên Toàn Quốc sẽ được tổ 
chức Thứ Năm, 28 đến Chúa nhật, 31 tháng 7 năm 2011, tại Đại Học St. Mary’s University, San 
Antonio, Texas. 
 
Lệ phí ghi danh là $370 mỹ kim, nếu ghi danh trước ngày 31-5-2011. Chúng tôi khuyến khích 
các bạn ghi danh ngay từ bây giờ để có thể tham dự Đại Hội, bằng cách gởi phiếu ghi danh đính 
kèm Thư Tín này đến Trung Tâm Cursillo với địa chỉ ghi trên Phiếu Ghi Danh. Các bạn có thể 
ghi danh trên internet ở địa chỉ www.natl-cursillo.org . Đại Học St. Mary’s chỉ có khả năng thu 
nhận 600 tham dự viên mà thôi. Các phòng ngủ sẽ được phân phối theo thứ tự ưu tiên cho những 
người ghi danh sớm. Lệ phí ghi danh bao gồm 3 đêm nghỉ ngơi, bữa ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn 
thứ Sáu và thứ Bảy, bữa ăn sáng Chúa nhật. Xe buýt sẽ chuyên chở từ Phi Trường Quốc Tế 
San Antonio (SAT) đến địa điểm Đại Hội trong ngày thứ Năm, 28-7-2011. Xe buýt sẽ chuyên 
chở trở lại Phi Trường SAT ngày Chúa nhật, 31-7-2011.   
 
THĂNG TIẾN ĐỨC TIN CÔNG GIÁO 
Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc tiếp tục cộng tác với Lighthouse Catholic Media, một chi 
nhánh của Saint Joseph Communications (Cơ Sở Truyền Thông Thánh Giuse).  Chi tiết được 
phổ biến trên Trang Nhà của PT chúng ta: www.cursillovietinusa.com hay www.natl-
cursillo.org. 
 
QUÀ TẶNG HIỆN KIM 
Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc hân hoan đón nhận với lòng biết ơn mọi đóng góp bằng hiện 
kim để giúp PT đẩy mạnh sứ vụ loan báo Tin Mừng của Phong Trào. Mọi đóng góp đều được trừ 
thuế lợi tức, theo quy định 501 (c)  3.  
 
TRUNG TÂM CURSILLO TOÀN QUỐC 
Trung Tâm sẽ đóng cửa thứ Năm và thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 21 & 22 tháng 4, 2011. Sẽ mở 
cửa trở lại thứ Hai, ngày 25 – 4 – 2011, lúc 9 giờ sáng (Central Standard Time). Trung Tam cũng 
sẽ đóng cửa trong ngày Lễ Chiến Sỹ Trận Vong, thứ Hai, 30-5-2011, và sẽ mở cửa lại thứ Ba, 
31-5-2011. Xin vui lòng lưu ý ngày giờ thay đổi như trên khi liên lạc. 
 
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN & HY SINH HẢM MÌNH (PALANCAS) 
Thứ Hai  - Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận 
Thứ Ba - Cầu cho các Trường Lãnh Đạo 
Thứ Tư - Cầu cho các Cursillistas khắp Hoa Kỳ 
Thứ Năm - Cầu cho các công tác Tông Đồ của PT Cursillo® 
Thứ Sáu - Cầu cho các Khóa Cursillo®Cuối Tuần 
Thứ Bảy - Cầu cho Ban Điều Hành OMCC (Cơ Quan Hoàn Vũ) và NACG (Nhóm Bắc Mỹ) 
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Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho nhau, cho Đại Hội Cursillo® Toàn 
Quốc kỳ thứ 21 và cho PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ.  
 
Chúng tôi cầu chúc các bạn và gia đình Mùa Chay và Mùa Phục Sinh tràn đầy Ơn Sủng.  
 
 
Anh Chị Em trong Chúa Kitô, 
 
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành PT Cursillo®Toàn Quốc 
Ceferino Aguillón – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo®nói tiếng Anh 
Jorge Barceló – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo®nói tiếng Tây Ban Nha 
Joachim Thông Tinh Lê – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo®nói tiếng Việt   
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Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc Thứ 21 
St. Mary’s University, San Antonio, TX 

Tháng 7, Ngày 28 – 31, 2011 
 

 

Thứ Năm, 28 – 7 - 2011 
2:00pm – 6:30pm 

Tất cả mọi tham dự viên ghi danh tại Greehy Arena 

 

5:00pm – 7:00pm 

Ăn tối  – Cafeteria 

 

7:30pm – 8:00pm 

Khai mạc Đại Hội Cursillo
®

 Toàn Quốc Thứ 21 

Mọi tham dự viên có mặt tại Greehy Arena 

 

• Chúc lành Đại Hội: Giám Mục Eusebio Elizondo, M.Sp.S. 

Giám Mục Linh Hướng Toàn Quốc 

• Lời Nguyện Khai Mạc: LM Peter Jaramillo, S.S.A. 

Linh Mục Linh Hướng Toàn Quốc 

• Lời Chào Mừng: Các Chủ Tịch Văn Phòng Điều Hành TGP San Antonio 

 

8:00pm – 8:45pm 

Bài Chia Sẻ về Chủ Đề Đại Hội – Hoán Cải – Tiến Sỹ Roberto S. Goizueta 
Mọi tham dự viên tập họp tại Greehy Arena 

 

8:45pm – 9:00pm Nghỉ giải lao 

 

9:00pm – 10:00pm 

Mọi tham dự viên tập họp tại Greehy Arena 

 

Đặt Mình Thánh Chúa - LM  Peter Jaramillo, S.S.A. 

Chầu Thánh Thể  
Bí Tích Hòa Giải  (Các linh mục hiện diện ngồi tòa giải tội)  

 

 
Thứ Sáu, 29 - 7 - 2011 
6:00am – 8:00am 

Ăn sáng  – Cafeteria 

 

8:00am – 8:15am Nghỉ giải lao 

 

8:15am – 9:00am 

Mọi tham dự viên có mặt tại Greehy Arena 

Kinh Sáng & Nguyện Gẫm – LM Peter Jaramillo, S.S.A. 

 



9:00am – 9:15am Nghỉ giải lao 

 

9:15am – 11:15am 

Bài Chia Sẻ Chính Suy Xét Đắn Đo – ĐGM Eusebio Elizondo, M.Sp.S. 

Tâm Hồn Không Ngơi Nghỉ – LM Peter Jaramillo, S.S.A. 
Greehy Arena (trình bày bằng Anh ngữ))  

Conference A (trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha) 

• Trình bày  – 30 phút 

• Thảo luận nhóm – 45 phút 

• Các nhóm đúc kết– 45 phút 

 

11:15 – 11:30am 

Chuẩn bị Thánh Lễ – Xin nhớ giữ chay, không ăn uống (cà-phê) 

 

11:30am – 12:30pm 

Thánh Lễ – ĐGM Eusebio Elizondo, M.Sp.S., GM Linh Hướng TQ 

Mọi tham dự viên hiện diện tại Greehy Arena 

 

12:30pm – 2:30pm 

Ăn trưa – Cafeteria (chia thành 3 nhóm đi ăn tuần tự theo màu sắc)  

 

1:30pm – 2:45pm 

Các vị linh hướng (linh mục và phó tế) họp riêng tại Conference D 

 

2:45pm – 3:00pm Nghỉ giải lao 

 

3:00pm – 5:00pm 

Bài Chia Sẻ Chính: Suy Xét Đắn Đo  –  ĐGM  Eusebio Elizondo, M.Sp.S. 

Tâm Hồn Không Ngơi Nghỉ  – LM Peter Jaramillo, S.S.A. 
Greehy Arena (trình bày bằng Anh ngữ))  

Conference A (trình bày bằng tiếng Tây Ban Nha) 

• Trình bày  – 30 phút 

• Thảo luận nhóm – 45 phút 

• Các nhóm đúc kết– 45 phút 

 

5:00pm – 5:30pm Nghỉ giải lao  

 

5:30pm – 7:30pm 

Ăn tối – (chia thành 3 nhóm đi ăn tuần tự theo màu sắc)  

 

7:30pm – 8:00pm Nghỉ giải lao  

 

8:00pm – 9:30pm 

Ultreya – Tất cả các tham dự viên tập họp tại Greehy Arena 

 

9:30pm – 9:45pm 

Kinh Tối – LM Peter Jaramillo, S.S.A. 

Tất cả các tham dự viên tập họp tại Greehy Arena 



 

Thứ Bảy, 30 - 7 - 2011 
6:00am – 8:00am 

Ăn Sáng – Cafeteria 

 

8:00am – 8:15am Nghỉ giải lao 

 

8:15am – 9:00am 

Kinh Sáng & Nghi thức tôn kính Mẹ Maria – LM  Peter Jaramillo, S.S.A. 

Tất cả tham dự viên tập họp tại Greehy Arena 

 

9:00am – 9:30am Nghỉ giải lao 

 

9:30am – 11:30am 

Bài Chia Sẻ Chính: Truyền Giáo qua tiến trình hoán cải 
Trình bày theo từng nhóm ngôn ngữ khác nhau: – Greehy Arena (tiếng Anh), Conference A 

(tiếng Tây Ban Nha), Conference C (tiếng Việt), Conference D (tiếng Đại Hàn). 

 

• Trình bày  – 30 phút 

• Thảo luận nhóm – 45 phút 

• Các nhóm đúc kết– 45 phút 

  

11:30am – 11:45am Nghỉ giải lao 

 

11:45am – 1:45pm 

Ăn Trưa  – Cafeteria (chia thành 3 nhóm đi ăn tuần tự theo màu sắc). 

 

1:45pm – 2:00pm Nghỉ giải lao 

 

2:00pm – 4:00pm 

Bài Chia Sẻ Chính: Nghiên Cứu Môi Trường  

Trình bày theo từng nhóm ngôn ngữ khác nhau: – Greehy Arena (tiếng Anh), Conference A 

(tiếng Tây Ban Nha), Conference C (tiếng Việt), Conference D (tiếng Đại Hàn). 

 

• Trình bày  – 30 phút 

• Thảo luận nhóm – 45 phút 

• Các nhóm đúc kết– 45 phút 

 

4:00pm – 4:15pm Nghỉ giải lao 

 

4:15pm – 5:30pm Các Miền Hội Họp riêng 

 

5:30pm – 5:45pm Nghỉ giải lao và chuẩn bị Thánh Lễ 
 

5:45pm – 6:45pm 

Thánh Lễ – ĐGM Eusebio Elizondo, M.Sp.S. – GM Linh Hướng TQ 

Mọi thành viên tập họp tại Greehy Arena. 



 

7:00pm – 8:45pm 

Ăn Tối – Greehy Arena 

 

8:45pm – 9:00pm Nghỉ giải lao 

 

9:00pm – 11:00pm Liên Hoan  

Mọi thành viên tập họp tại Greehy Arena. 

 

 

Chúa nhật, 31 – 7 - 2011 
6:00am – 8:30am 

Ăn Sáng – Cafeteria 

 

10:00am 

Tất cả tham dự viên chia tay nhau và cần làm thủ tục để ra về. 


	CHƯƠNG VII – THÁNH PHANXICÔ ĐÃ TRẢI QUA THỜI GIAN MÙA CHAY NHƯ THẾ NÀO TẠI  ĐẢO PERUGIA,  NƠI MÀ  NGÀI GIỮ CHAY 40 ĐÊM NGÀY, ĂN KHÔNG QUÁ MỘT NỬA Ổ BÁNH MÌ. 

