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S ách Chỉ Nam 
Như ông Eduardo Bonnín nói với chúng ta, người nắm tác quyền sách Chỉ Nam là 
Lm. Sebastián Gayá. Chính ngài đã khai sinh sách “Chỉ Nam” trong đó có bao gồm 

Giờ Tông Đồ mà ngày nay chúng ta dùng trong các Khóa Cursillo.
Mục đích chính của ấn bản đầu tiên năm 1948 dành cho Cuộc Hành Hương đến Santiago de 
Compostela của giới trẻ toàn quốc diễn ra cùng năm đó, mặc dù trong cách diễn đạt không đề 
cập đến chặng đàng Santiago.
Để tạo thuận lợi cho việc nhân rộng các khóa Cursillo, ông Eduardo Bonnín đã tuyên bố nhiều 
lần rằng sách Chỉ Nam cần được xuất bản dưới nhiều thứ tiếng.
Giờ Tông đồ là điểm mới lạ tuyệt vời của sách Chỉ Nam, thể hiện sự mới mẻ đích thực, cả 
phong cách và ngôn ngữ, đều được thể hiện rõ ràng trong Giờ Tông đồ, một khoảnh khắc 
gần gũi với Chúa Kitô.
Vào thời điểm đó, trước Công đồng Vatican II, cần lưu ý rằng việc một nhóm giáo dân dâng 
lời nguyện tự phát trước Nhà Tạm mà không có sự hiện diện (bắt buộc) của một linh mục, là 
điều mới lạ và thậm chí mang tính cách mạng; như Forteza nói: “Giờ Tông đồ, một phân 
đoạn được viết với kết cấu chặt chẽ, theo ý kiến của tôi , sẽ là tài liệu phụng vụ mới cho việc 
cầu nguyện xướng đáp, và theo ước tính của tôi đây là sự đóng góp lớn lao của Cha Gaya 
cho phong trào Cursillo”. (Lịch sử & Ký Ức Cursillo, trang 33).

Đức Giám mục Juan Hervás Chúc Lành
Vào năm 1952, một khoảnh khắc đặc biệt khác xảy ra đánh dấu cuộc đời của ông Eduardo: 
phép lành nổi tiếng của Đức Giám mục Hervás. Eduardo mô tả khoảnh khắc đó như sau:
Người ta đã quyết định rằng mỗi năm sẽ tổ chức hội nghị Công Giáo Tiến Hành, và vị chủ tịch 
sẽ tường trình về hoạt động trong năm qua và kế hoạch cho tương lai. Tôi đã trình bày báo cáo 
đó và tôi đã đề cập đến tất cả các hoạt động, nhưng tôi nhấn mạnh những hoạt động nổi bật, 
trên tất cả là các khóa Cursillo Kitô Giáo (Phong Trào Cursillo).
Vào lúc đó, tôi công khai hỏi Đức Giám Mục Hervás xem ngài sẽ tuyên bố chấp thuận hay 
không bởi vì tôi đã nói với ngài, “Nếu ngài bảo chúng tôi rằng nên ngừng [mở Khóa 
[Cursillos], chúng tôi sẽ dừng lại; và nếu ngài bảo chúng tôi tiếp tục, chúng tôi sẽ tiếp tục.” 
Tôi đã hỏi ngài ba lần để mọi người ghi chép.
Và Đức Giám Mục Hervás đã đứng lên và nói: “Tôi chúc phúc cho Phong Trào Cursillo, 
không chỉ bằng một tay, mà bằng cả hai.” “Mọi người tràn đầy nhiệt huyết và khi ĐGM 
về xe của ngài, chúng tôi đã nâng xe lên và kiệu ngài đến Tòa Giám Mục. Khi xuống xe ngài đã 
nói: “Tôi không thích điều này chút nào.” Và tôi trả lời, “Dạ, đó là tất cả những gì chúng con 
cần, đáp trả tấm thịnh tình của Đức Cha.” Sau đó ngài hỏi, “Và bây giờ, tất cả chuyện này sẽ 
kết thúc như thế nào?” Cửa xe đã mở, và chúng tôi kết thúc bằng lời cầu nguyện trước Thánh 
Thể với gần bốn trăm người.” (Eduardo Bonnín, Người Kitô Hữu Tập Sự, trang 42).

Tên của Cursillo
Đó là năm 1953, và một cái tên đã được nghĩ đến để đặt cho các khóa Cursillo. Sau một số 
đề nghị và trao đổi ý kiến, vào tháng 12, Đức Đức Giám Mục Hervás quyết định Cursillos sẽ 
được gọi là Cursillos Kitô Giáo [Cursillos de Cristiandad (Cursillos in Christendom)].
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Đối với Eduardo, cái tên có thể mô tả tốt nhất về Cursillo sẽ là 
“Cursillos de Cristianía”, [Christianess - Kitô hữu] như 
ông sau này đã chia sẻ với chúng ta.
“Bàn về Kitô giáo [Christianity,] có người cho rằng điều 
người ta tìm kiếm là sự quay về với những gì đã được ‘Kitô 
giáo chính thức’ được chấp nhận mà không bị tất cả phản 
đối, miễn là không có ai chống đối điều gì.
Rõ ràng là chữ Kitô hữu (Christianess) diễn đạt hay hơn 
nhiều và làm sáng tỏ hơn các khóa Cursillo là gì. Kitô hữu là 
điều rất riêng: của niềm vui hân hoan. Nó đặc biệt mang lại 
cho chúng ta niềm vui khi thấy từ ngữ này bước vào cánh 
cửa lớn của thần học, từ ngòi bút của một trong những nhà 
thần học có uy tín và được đào tạo có nền tảng, Olegario 
Gonzalez ở Cardedal, trong cuốn sách của ông, Trọng Tâm 
của Người Kitô Hữu [The Entrails of Christian].
Có thể nói rằng người Kitô hữu ngày nay được mời gọi sống 
đời dương thế với hành trang là niềm xác tín riêng, lòng 
Kitô cá nhân, chuyển hóa vào cuộc sống hàng ngày của mình, 
có và sử dụng tiêu chuẩn Kitô giáo, để cố gắng áp dụng trong 
mọi thử thách của cuộc sống, với mục tiêu có thể cho bản 
thân mình một lý do sống cho đức tin của mình và cũng có 
thể trao nó cho những người xung quanh.
Tự lý giải cho đức tin của mình, không có nghĩa là ta cần 
được hưởng quyền tự chủ sơ khai, mà chỉ là đầy đủ quyền tự 
chủ chính xác để làm việc với sự tự do thánh thiện của một 
người con của Thiên Chúa một cách thực tế, không có thái độ 
“thánh thiện” đến từ việc xem bản thân như đã hoàn thành 
yêu cầu đối với văn bản luật, thay vì với sự bồn chồn thánh 
thiện đến từ việc áp dụng các tiêu chuẩn với lòng mến, đến 
mức cảm thấy được, có lẽ đến tận cốt lõi của con người là 
một sự rung động của lòng biết ơn có thể hiểu được vì đã cố 
gắng và có thể trung thành với Thánh Linh.” (Eduardo 
Bonnín, Người Kitô Hữu Tập Sự, trang 58-59)

Đức Mẹ và Khóa Cursillo
Chúng ta tin rằng “chúc phúc bằng cả hai tay” của Đức Giám 
Mục Hervás, thì một tay là của Đức Mẹ Fatima, người cùng 
với Đức Giám Mục đã chúc phúc cho Phong Trào Cursillo. 
Vào năm đó, trong chuyến thăm Tây Ban Nha, Tượng Đức 
Mẹ Hành Hương đã đến Đảo Mallorca. Đây là lần đầu tiên 
Tượng Đức Mẹ Hành Hương rời Bồ Đào Nha.
Đức Mẹ luôn ở trong trái tim của ông Eduardo và Phong 
Trào Cursillo. Ông Eduardo Bonnín sùng kính nhất Đức Mẹ 
Chi Tiết [Our Lady of Detail], do đó, một trong những bài hát 
ông Bonnin yêu thích là “Que Detalle” - “Chúa đã có Chi 
Tiết gì trong tôi - What Detail the Lord has had in Me.”
Eduardo nói với chúng ta: “Tôi yêu Đức Mẹ Chi Tiết; Thánh 
Mẫu Maria với những chi tiết đẹp đẽ, nét đặc biệt thực sự, 
nét đặc biệt mà Mẹ có niềm tin, niềm hy vọng và lòng bác ái”.
“Hãy cầu xin Đức Mẹ Chi Tiết dạy họ biết buông bỏ cuộc 
sống, từng chi tiết một, để những người gần bạn có thể nói 
rằng bạn không có tì vết gì trước Chúa Kitô. Để họ có thể 
nghĩ rằng cuộc đời thì đẹp, đáng sống, bởi vì Chúa Kitô đã 
sống lại giữa chúng ta”. 

100 Khóa Cursillo Đầu Tiên
Thời gian trôi qua và vào Tháng Năm 1954, Khóa Cursillo 
thứ 100 được tổ chức tại Mallorca. Tất cả những cống hiến và 

sẵn lòng dành thời gian cho Khóa của ông Eduardo chắc chắn 
rất lớn lao trong 100 Khóa Cursillos đầu tiên tại Mallorca 
(trên thực tế là 105) trong khoảng thời gian từ 1944 đến 1954.
Những dữ kiện này cho chúng ta thấy cuộc đời của ông 
Bonnin, trong những năm này, đã được cống hiến trong nhiều 
hoạt động cho các Khóa Cursillos. Eduardo đã tham gia 76 
trong số 100 Khóa Cursillos đầu tiên tại Mallorca. Ông là Khóa 
Trưởng cho 65 Khóa và đã tham gia với tư cách là Trợ Tá 
trong 11 Khóa Cursillos.
Francisco Forteza cho chúng biết:
“Trong khoảng thời gian từ 1949 đến 1954, ông Eduardo 
Bonnín đã tham gia tích cực vào 76 Khóa Cursillo, có nghĩa là 
trung bình, một năm Bonnin đã cống hiến trọn vẹn 60 ngày. 
Nếu chúng ta thêm vào điều này, sự tham gia của ông ấy trong 
tối thiểu bốn cuộc Hội Nhóm một tuần và việc ông ấy tham dự 
Ultreya và Trường Lãnh Đạo hàng tuần tại Palma và rất 
thường xuyên ở các thành phố và thị trấn khác trên đảo, 
chúng ta nhận thấy một khối lượng công việc dường như 
đáng kinh ngạc đối với bất cứ ai đã không chứng kiến   cuộc 
sống của ông trong những năm đó.
Thêm vào đó, ông còn có những chuyến thăm Madrid định kỳ 
và công việc chuyên nghiệp trong kinh doanh của cha ông. 
Tuy nhiên, ông vẫn lặng lẽ thực hiện một hoạt động tâm huyết 
của mình: các cuộc tiếp xúc cá nhân rộng rãi, trực tiếp và qua 
thư với các Cursillistas, cả giáo dân và linh mục. Ông cũng 
dành nhiều giờ cho các phiên soạn thảo và nhuận sắc hồ sơ - 
một mình hoặc với một nhóm người - và lập kế hoạch trong 
suốt thời gian Lễ Hội Suy Tưởng gần gũi thân thương 
[Thinking Festivals], mà ngày nay vẫn tiếp diễn dưới cái tên 
đó. Danh xưng này xuất phát từ một câu thơ của thi sĩ Costa y 
Llobera và được lưu giữ trên một miếng đá tráng men trong 
văn phòng-thư viện của ông Eduardo ”. (Lịch sử & Ký Ức 
Cursillo, trang 127-129)

THÔNG BÁO CỦA QUẢN TRỊ VIÊN PHỤC VỤ PT 
CURSILLO QUỐC GIA (NCSA)
Cám ơn sự tham dự của khoảng 600 Cursillistas gồm giáo 
dân, giáo sĩ, tu sĩ cùng tập họp trực tuyến trong hai ngày 23 và 
24 tháng bảy năm 2021 để cử hành Đại hội tòan quốc lần thứ 
31 và là lần thứ 2 trực tuyến. Đặc sủng Phong trào Cursillo đã 
tỏ lộ! Sự hiện diện của bạn, sự kiên nhẫn của bạn, tình bằng 
hữu của bạn, nét đẹp văn hóa của bạn, và tình yêu của bạn 
dành cho Chúa Kitô và cho Cursillo đã làm cho Đại hội Toàn 
quốc kỳ này thật đặc biệt. Các nhóm ngôn ngữ hiện diện trong 
lần đại hội trực tuyến lần thứ Hai rất phong phú và đa dạng: 
Tiếng Anh, Trung Hoa, Phi luật tân, Đại hàn, Tây ban nha, và 
Việt Nam.
Văn phòng Điều hành Quốc gia và Nhân viên Quốc gia xin gởi 
lời “Cám ơn đặc biệt” đến tất cả các Cursillistas là những quản 
gia trung thành của Đức Kitô và Hội Thánh của Người qua 
món quà Cursillo cùng với sự hỗ trợ liên lỉ và lòng quảng đại 
đóng góp của các bạn. Đức Kitô tin tưởng nơi chúng ta! 
Chúng tôi phấn khởi thông báo rằng bây giờ các bạn có thể ghi 
danh tham dự Khóa Hội Thảo của Nhóm Cursillo Bắc Mỹ 
Carebbean “Khám Phá Tư Tưởng Căn Bản 3 dưới Ánh Sáng 
Đặc Sủng” diễn ra vào ngày 18-19 tháng Chín, 2021. Hạn chót 
ghi danh là Thứ tư ngày 8 tháng 9-2021.
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Nhà sách Trung Tâm Cursillo thông báo:
 ★ Thẻ Cầu Nguyện cho Sự Hiệp Nhất nay đã có ở nhà sách!
 ★ Hãy đặt mua áo thung và khẩu trang Đại hội toàn quốc.

Những tài liệu nên đọc khi tham dự hội thảo NACG 
FI3:

 ✒ Lịch Sử Đặc Sủng
 ✒ Những Tư Tưởng Căn Bản 3
 ✒ Chứng Từ Tâm Linh của Tôi

Đặc sủng dưới ánh sáng Phúc Âm Chúa Giêsu
Chúng ta được mời gọi nên thánh khi chịu phép rửa, được 
nhắc nhở lại khi gặp gỡ Chúa Kitô khi chúng ta sống Khóa 
Cursillo Cuối tuần. Cảm nghiệm này phải khiến chúng ta nhận 
thức rằng Thiên Chúa luôn luôn ở cùng chúng ta; và có những 
lần chúng ta lại chất vấn Người “Tại sao” khi gặp thử thách. 
Nhưng chúng ta bị thử thách vì Chúa mở mắt, mở trí, mở lòng 
chúng ta cho đến khi chúng ta nhận thức sâu xa hơn rằng 
chúng ta được mời gọi trở nên những công cụ của Chúa trong 
ân sủng của Người!
Chỉ khi chúng ta biết rõ thêm về lời mời gọi này, chúng ta mới 
chấp nhận sự thật về sự hiện hữu của mình, đó là Chúa Kitô 
yêu mến chúng ta trước khi chúng ta biết mà yêu Người (Người 
tự hiến mình và chết trên Thập giá, và rồi, bởi sự Phục sinh của 
Người), chúng ta được kết hợp với Thiên Chúa, Cha chúng ta. 
Bởi thế, từ bản chất, Chúa Giêsu, trong sự Vâng lời Chúa Cha 
của Ngài và yêu thương chúng ta trước, giống như Cha chúng 
ta yêu thương chúng ta, Người thay mặt cho Thiên Chúa Cha 
chúng ta. (Niềm tin của riêng tôi: Sự Phục sinh của Người 
chứng tỏ Người yêu tôi và Người LUÔN chờ đợi tôi!) 
Như lời Mẹ thánh Teresa: Nếu bạn Tin, bạn sẽ cảm nhận được, 
do đó, hãy tập lắng nghe bằng Trái Tim của mình!
“Chúa Kitô khát”chúng ta! Có lẽ điều tốt nhất là cầu xin Mẹ 
Maria Đầy Ân Phúc giúp chúng ta biết và tin những Chân lý này 
là Chúa Kitô yêu mến và khao khát mỗi chúng ta! Khi chúng ta 
hoàn toàn tin vào Sự Thật đã nói trên về sự Hiện hữu của chúng 
ta, khi ấy chúng ta sẽ dễ dàng sống Đặc sủng Cursillo của chúng 
ta: Đó là CHIA SẺ với người khác Tình yêu và Tin Mừng của 
Chúa Kitô, chia sẻ những Món quà, Thông điệp, Lòng Thương 
xót của Người với tha nhân (Gia đình và Bạn hữu của chúng ta) 
và những người chưa biết đến Chúa Kitô nữa! Vì vậy, với nhận 
thức đó, chúng ta hãy nhắc lại những sự thật này: (a) chúng ta 
có bổn phận phải chia sẻ niềm tin vào Chúa Kitô (b) chúng ta 
cũng phải thực thi lòng bao dung, nghĩa là rộng mở trong cử 
chỉ để ‘thâu phục’ những kẻ ở ngoài Giáo Luật…Chia sẻ Chúa 
Kitô! (c) truyền giáo, chia sẻ Phúc Âm (Tin Mừng) bằng cách 
sống những nhân đức trong Tình bạn, Bác Ái và Phúc Âm.
Những phương pháp khác để tăng trưởng Nhận thức về Đặc 
sủng Cursillo: (1) Ở trong Một Nhà (Khóa Cursillo cuối tuần) 
để phát triển Tình bạn (2) Học Phúc Âm (3) Nuôi dưỡng tha 
nhân với những Món quà Chúa Kitô đã trao ban. 

Để tóm tắt đề tài này về Đặc sủng Cursillo, chúng ta có hai vai 
trò để gánh vác: Là một NGƯỜI NHẬN những Món Quà đã nói 
và đồng thời cũng là NGƯỜI CHO những Món Quà đó cho tha 
nhân. Những Món Quà đó là gì? (1) Món Quà TÌNH YÊU: đó là 
Thiên Chúa trong Chúa Kitô Yêu Mến chúng ta; và (2) Chúng ta 
là những người Cho đi những Món quà đã nói qua Sùng Đạo, 
Học đạo, Hành đạo (Kiềng Ba Chân). Chúng ta đừng lo lắng gì 
cho ngày mai; Kiềng Ba Chân của chúng ta Hướng dẫn chúng 
ta trong Cuộc sống!
Chúa Kitô muốn chúng ta trước hết phải theo Người. Rồi Người 
để chúng ta làm những gì chúng ta muốn đó là Yêu mến Thiên 
Chúa hết Lòng, hết Tâm hồn, hết Trí khôn và hết Sức lực chúng 
ta. Tôi tin Chúa Kitô hiện diện trong Mình Thánh, nên, tôi phải 
đón nhận Mình Thánh hằng ngày. Đức tin của tôi trở nên mạnh 
mẽ hơn vì người khác chạm đến tôi với Kiềng Ba Chân của họ 
và từ đó tôi chọn chạm vào họ cũng với Kiềng Ba Chân của tôi! 
Qua những Hoa quả Đức tin này, chúng ta thiết lập Tình bạn 
dần lớn lên trong và với Tình yêu Chúa Kitô, do đó, chúng ta 
thấy Môi trường chúng ta trở nên có Chúa ở trọng tâm! 
Chúa Kitô, Con người và Tình bạn, “Không có BẠN, chẳng ai 
muốn sống!
CAM KẾT và QUY LUẬT của NGƯỜI LÃNH ĐẠO CURSILLO 
– RỬA TỘI, THÊM SỨC, KỶ LUẬT 
Sống với TÂM HỒN của CHÚA KITÔ!
Nỗ lực Truyền giáo:

 † Tiếp xúc với những người chưa có cơ hội được biết Chúa Kitô
 † Đáp ứng với cam kết của chúng ta về Đức tin qua Món quà 

của Chúa Thánh Linh 
 † Những MỤC TIÊU phải giữ trong TÂM
 † Rằng chúng ta luôn cần được thanh luyện
 † Rằng chúng ta tiếp tục cố gắng giữ mình
 † Rằng chúng ta cố gắng giữ KỶ LUẬT (chữ gốc của kỷ luật là 

MÔN ĐỆ)
Làm sao chúng ta phân biệt giữa TÔNG ĐỒ với MÔN ĐỆ

 † TÔNG ĐỒ chỉ có một công tác phải giải quyết: (đào tạo) 
MÔN ĐỆ từng hai người một, để tiếp xúc với những người 
khác.
Những người Dự tòng: Những người chưa được rửa tội; những 
người cần được chúng ta dạy giao lý.
ƠN GỌI phổ quát của người Môn đệ:
Truyền giáo cho Thế giới
Người TIẾT LỘ điều BÍ NHIÊM của VƯƠNG QUỐC THIÊN 
CHÚA (THIÊN ĐƯỜNG) 
Chúa Giêsu tỏ ra Chính Người là một Mẫu gương Môn Đệ Hoàn 
hảo. Thiên Chúa gửi Con của Ngài như một Môn Đệ của Chúa. 
Trong ngày lễ Hiện xuống, Chúa Thánh Thần đã bảo đảm rằng 
điều này được thực hiện để Sống mãi và Khộng hề dứt!!!
Vào cuối những bài thuyết trình này, có một bài hát đến trong 
tâm trí tôi…bắt đầu bằng…
CON SẼ ĐẾN VÀ THEO TA NẾU NHƯ TA CHỈ GỌI TÊN 
CON? ... 
Tôi nói “VÂNG, THƯA CHÚA!!!”

Leticia N Carbonell
Phong trào Cursillo Ngành Phi luật tân 

Giáo phận San Bernardino

Ghi lại trong
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S inh ra và lớn lên là người Công giáo, tôi luôn coi Đức 
Mẹ Maria là nhân vật đứng hàng thứ hai được mê say 
nhất – chỉ sau Chúa Giêsu - trong số tất cả nhân vật 
trong Kinh Thánh, hơn cả Mô-sê, vua Đa-vít hoặc tiên 

tri Ê-li-a mặc dù Mẹ không được nhắc đến nhiều trong Kinh 
Thánh. Mẹ không chỉ được Thiên Chúa chọn là Mẹ trần thế của 
chính Thiên Chúa trong số hàng triệu người trên thế gian, mà 
còn được vinh quang lên trời cả hồn lẫn xác sau khi trải qua 
cuộc sống ở trần gian. Mẹ lên trời quả thực là niềm hy vọng 
cho tất cả chúng ta, là con cái Thiên Chúa, có ngày sẽ cùng 
được chia sẻ vinh quang ấy, nếu như và chỉ khi nào chúng ta 
làm tốt phần của mình nơi dương thế và sẵn sàng noi gương 
Mẹ nói tiếng xin vâng trong niềm xác tín: “Vâng, tôi đây là 
nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần 
nói.” (Luca 1:38), và “Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức 
Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận 
biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ 
san bằng đường nẻo con đi.” (Cn. 3:5-6)
Lòng ngưỡng mộ của tôi trong đức tin đối với Mẹ 
Thánh Thiên Chúa đã tăng trưởng mạnh mẽ theo thời 
gian, từ một đầu óc giản dị thốt lên ‘ồ, Mẹ được gặp và 
nói chuyện với một thiên thần thực sự’ khi tôi đọc vể 
biến cố Truyền Tin lần đầu tiên trong thời thơ ấu, hay 
‘Mẹ Maria ơi, chỉ có Mẹ mới có thể bảo Chúa Giê su biến 
nước thành rượu ngay cả khi Người thực sự không 
muốn làm thế” trong truyện tiệc cưới Cana…, đến một 
hiểu biết sâu xa hơn về vai trò trọng tâm của Mẹ 
trong chương trình cứu độ vĩ đại của Chúa Kitô, từ 
lời xin vâng đầu tiên vô điều kiện với Tổng Thẩn 
Gra-bri-en với trọn niềm tín thác trong bàn tay 
quan phòng của Thiên Chúa cho đến lời xin vâng 
sau cùng không ngần ngại mặc dù trái tim bị đâm 
thấu, chịu đau đớn cùng cực nhưng vẫn hoàn toàn phó thác 
theo chương trình của Thiên Chúa trước biến cố bị đóng đinh 
và chịu chết của người con duy nhất và là Chúa của Mẹ - Đức 
Giêsu Kitô. 
Phúc thay, Đấng Cứu Thế của chúng ta đã chết nhưng không 
từ bỏ chúng ta. Thật thế, như một món quà tình yêu cho tất cả 
chúng ta vào giây phút cuối cùng của Người nơi trần thế, 
Người đã trao Đức Maria cho chúng ta, Người đã chia sẻ Mẹ 
Người với chúng ta vào thời khắc quan trọng nhất 2000 năm 
về trước trong lúc chịu chết trên thập giá khi người nói “Thưa 
Bà, đây là con của Bà”. Rồi người nói với môn đệ. Đây là mẹ 
của anh” (Ga 19, 26). Đức Maria đã trở nên Mẹ chúng ta ngay 
lúc Mẹ chấp thuận làm Mẹ Thiên Chúa, do đó, là Mẹ của Hội 
Thánh Công giáo và tất cả chúng ta, là đấng chúng ta tiếp tục 
xin bầu chữa cứu giúp khi đọc kinh hằng ngày. Đức Mẹ Đồng 
Trinh hiển nhiên rất yêu thương chúng ta đến nỗi Mẹ lãnh sứ 
mệnh cố gắng cứu vớt từng linh hồn chúng ta qua nhiều lần 
hiện ra ở khắp nơi trên thế giới, qua nhiều thế kỷ với những 
thông điệp đặc biệt nhắc nhở chúng ta những gì phải làm và 
phải sống thế nào trong ơn sủng dồi dào và tình yêu tuyệt 
diệu của Thiên Chúa. Mẹ thực là Mẹ Hằng Cứu giúp; Chốn 
Tựa Nương Của Người Tội Lỗi; Nữ Trinh Khoan Dung Nhất; 
Hòm Bia Giao Ước; và Nữ Vương Thiên Quốc… là một số 
trong những tước hiệu cao quý khác mà chúng ta ngợi khen 
Mẹ hằng ngày.

Không gì có sức kéo chúng ta đến gần Đức Mẹ bằng tràng hạt 
Thánh. Thật thế, qua nhiều năm tôi càng thêm yêu mến Chuỗi 
Mân Côi và tự hứa phải đọc hằng ngày. Tôi khám phá ra rằng 
đó là chìa khóa tâm linh thiết yếu cho một cuộc sống cân bằng 
tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và bình an nội tâm. Đó cũng là 
dụng cụ quan trọng mà tôi cần trang bị để sống trong một thế 
giới đầy những cám dỗ, nguỵ tạo và sự hủy hoại khó tránh. Từ 
lúc sống khóa Cursillo năm 2017, tôi cũng đã học cách sống 
chuỗi Mân Côi cùng với nhóm nhỏ. Chúng tôi đọc mỗi ngày, 
liên tục, chúng tôi đắm chìm vào mỗi mầu nhiệm với từng hạt. 
Tôi xác tín rằng suy niệm những mầu nhiệm ấy hằng ngày là 
một cách chắc chắn giúp tôi có lối sống cầu nguyện tích cực 
hơn, trở nên một người tốt hơn, thoải mái và cảm hứng hơn, 
rộng lượng và tử tế hơn. Thú vị là tôi đã từng được nhắc nhở 
là coi chừng khi lần chuỗi Mân côi, tôi đã “thờ phượng Mẹ 

Maria vì quá chăm chú về Mẹ và không dành nhiều cho Chúa 
Giêsu…” Trái lại, tôi tin rằng Chuỗi Thánh Mân Côi là một 
lời kinh tập trung vào Đức Kitô hơn hết mà chúng ta dâng 
lên Thiên Chúa qua Mẹ Ngài và Mẹ chúng ta, mà sự can 

thiệp của các Mẹ thật là mạnh mẽ. Đọc kinh Mân Côi 
một cách mật thiết mỗi ngày chắc chắn giúp tôi chú tâm 
hơn khi cầu nguyện, có một con tim biết phân định rõ 
ràng hơn, trực giác sắc bén hơn, ngay cả biết chuẩn bị 
kỹ càng hơn cho mọi biến cố trong đời, giúp tôi có đủ 

sức và nghị lưc để vượt qua những thử thách; kiên nhẫn 
và bình tâm khi phải đối diện với những người khó tính; 
hoặc ý chí và lòng can đảm để làm việc phải và chọn lựa 
đúng. Rất nhiều lần kinh Mân Côi đưa tôi về chính lộ khi 
tôi bắt đầu xa đàng và giúp tôi giữ đúng tốc độ khi tôi đi 
đúng đường. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất về sức 
mạnh của kinh Mân Côi là việc cứu mạng muôn người 

trên thế gian và các linh hồn trong luyện ngục. Kinh 
Mân Côi hoàn toàn có thể và đã làm thay đổi cục diện 
lịch sử thế giới như tất cả chúng ta đều biết về những 
câu chuyện đáng lưu ý trong thế chiến, sự sụp đổ bất 

ngờ của nhiều chế độ thối nát, những chiến thắng kỳ diệu 
chống lại các sức mạnh ma quỷ… giữa vô vàn chứng tá cá nhân 
về sức mạnh kỳ diệu của kinh Mân Côi đã làm hoán cải con 
người và quay ngược tình thế từ hầu như không thể thực hiện 
được ra đơn giản dễ dàng. 

Đ iều ấy dẫn tôi đến truyền thuyết về Đức Mẹ La Vang. 
Đó là vào năm 1798 tại nơi gọi là La Vang thuộc tỉnh 
Quảng Trị ở Việt Nam. Người ta thuật lại rằng dưới 

thời vua Cảnh Thịnh việc bách đạo Công Giáo đã dẫn đến sự 
bách hại và xử tử điên cuồng năm 1798. Đức Mẹ Maria đã hiện 
ra cách nhiệm mầu với một nhóm tín hữu nhiệt thành đang 
chạy trốn và rút vào chốn rừng hoang này. Bất kể mọi bệnh tật 
đau khổ hiểm nghèo, nguy hiểm và chết chóc, họ vẫn kiên trì 
giữ vững đức tin và không ngừng cầu nguyện xin Chúa cứu 
giúp. Và rồi một đêm kia trong lúc đang quì gối đọc kinh Mân 
Côi theo thói quen, họ nhìn thấy giữa những cành cây nơi họ tụ 
tập, một hình ảnh tráng lệ của Mẹ Maria hiện ra trong y phục 
áo dài truyền thống Việt Nam bồng Chúa Hài đồng Giêsu trên 
tay với hai thiên thần kề bên. Với ánh mắt đầy yêu thương và 
an ủi, Mẹ nói với họ rằng Mẹ thấu hiểu những khốn khó của họ 
và những lời cầu xin của họ đã đã được trời cao đón nhận, rằng 
kể từ hôm nay trở đi, những lời cầu nguyện tại nơi này sẽ được 
đáp trả. Rồi Mẹ bảo họ lấy Lá Vằng -mọc um tùm ở khu vực 
này- nấu thành nước trà uống để trị những dịch bệnh chết 
người đang đe dọa họ. Thật vậy, phương thuốc thần kỳ này đã 

Me Maria cua Tôi

Đức Mẹ La Vang
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cứu sống và làm cho đức tin của họ thêm mạnh mẽ kể từ đó. 
Mẹ tiếp tục hiện ra nhiều lần ở cùng một nơi và tình huống 
được cải thiện lớn lao với việc bách hại chấm dứt và bệnh tật 
thuyên giảm; họ đã có thể trở về nhà và xóm làng của mình và 
ở đó câu chuyện về phép lạ này đã được lan truyền nhanh 
chóng khắp nơi.
Nhiều người Công giáo và vài người Phật giáo trở lại đạo đã 
hoàn tất xây dựng Nhà thờ Đức Mẹ La Vang đầu tiên nơi thánh 
địa vào năm 1820. Năm 1901, một nhà thờ mới được xây cất 
thay thế cho nhà thờ đầu tiên và linh địa La Vang trở thành một 
nơi hành hương cho các tín hữu Công giáo sùng đạo ở Đông 
Nam Á. Vào năm 1961, Nhà thờ La Vang được Hội đồng Giám 
mục Việt Nam chọn làm Trung Tâm Thánh Mẫu Quốc Gia, và 
được công bố là Tiểu Vương Cung Thánh Đường La Vang vào 
năm 1962 bởi Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII. Vào năm 1998 
nhân kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra, Đức Thánh Cha Gioan 
Phaolô II công bố Đức Mẹ La Vang là Đấng Bảo Trợ của 
Giáo hội Công giáo Việt Nam. Vào năm 2002, ngài cũng 
đã làm phép cho 6 tượng Đức Mẹ La Vang để đại diện 
cho 6 châu lục trên thế giới và rất nhiều nhà thờ và 
giáo xứ Việt Nam trên toàn thế giới đã mang tên Đức 
Mẹ La Vang và làm cho danh xưng này được biết 
phổ biến rộng rãi ở mức độ toàn cầu. 
Dù danh xưng nguyên thủy “La Vang” không 
được hoàn toàn đồng ý là có phải bắt nguồn 
từ tên của lá thuốc không; tên của vùng địa 
lý; gia phả thực vật của một loại lá vàng mọc 
ở đó; ngay cả tiếng la lớn kêu cứu của người 
dân làng trong rừng sâu, tuy nhiên có một 
điều tuyệt đối chắc chắn: thị kiến năm 1798 
vẫn còn tỏa sáng ngày nay và thánh địa La 
Vang không thể nghi ngờ là một địa điểm 
hành hương nổi tiếng khắp thế giới với hàng trăm 
ngàn người tìm đến mỗi năm, đặc biệt mỗi khi gần 
đến ngày 15 tháng 8 là ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, để 
tôn kính Đức Mẹ Việt Nam yêu dấu, để cầu xin Mẹ chúc phúc 
luôn mãi, để tìm sự ủi an và chỉ bảo.

T ôi xin kết thúc bài chia sẻ này với một chuyện nhỏ rất 
riêng tư đã làm cả hai ngày Đại lễ kính Đức Maria trở 
nên thậ gần gũi với tôi và gia đình tôi từ năm 2007: 

người cha yêu dấu của chúng tôi đã nghỉ yên trong bình an của 
Chúa vào ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời năm đó rồi người 
mẹ mến yêu của tôi cũng ra đi trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm 
Nguyên Tội năm năm sau, như thể Đức Mẹ Sầu Bi muốn bảo 
đảm với chúng tôi rằng chúng tôi có thể luôn tìm được sự vỗ vể 
ủi an ngọt ngào trong Thánh Tâm dịu dàng của Mẹ, rằng Mẹ 
luôn ở đó để lo liệu cho chúng tôi trong những bất an của cuộc 
sống, miễn là chúng tôi nhớ chạy thẳng vào vòng tay rộng mở 
của Mẹ thì tất cả mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp, như trong lời của 
một trong những bài hát nổi tiếng của ban nhạc The Beatles 
mà tôi thường thích hát theo trong thời niên thiếu: 
“Khi tôi cảm thấy có những lúc khó khăn,
Mẹ Maria đến với tôi nói những lời khôn ngoan,
cứ giữ (bình an và phó thác) như thế.
Và trong giờ phút đen tối của tôi,
Mẹ đứng ngay trước mặt tôi nói những lời khôn ngoan,
cứ giữ (bình an và phó thác) như thế. …
De Colores!

Jarell MV

òng sùng kính của tôi đối với Mẹ Maria bắt đầu từ truyền 
thống sùng kính Đức Trinh Nữ Guadalupe. Tôi nhớ 
rằng khi còn nhỏ, tôi đã rất háo hức mong chờ đến tháng 

12 và tôi đã rất ngoan ngoãn vâng lời mẹ trong mọi việc, để mẹ 
cho đi dự các cuộc hành hương được tổ chức từ ngày 3 tháng 
12. Mỗi ngày khi đi bộ, chúng tôi lần chuỗi Mân Côi, hát những 
bài hát Guadalupan, và nhảy các vũ điệu Aztec . Tôi thích tất cả 
mọi thứ diễn ra, mặc dù tôi không biết Đức Mẹ thực sự là ai.
Vào ngày 12 tháng 12, nhà thờ được trang trí nhiều hoa, đồng 
thời là một ngày rất vui vẻ và trang trọng. Thật vui vì họ bắt đầu 
hát đánh thức( mananitas) lúc 5 giờ sáng. Lễ hội kéo dài cả ngày 
với Thánh Lễ trang trọng tổ chức bằng tiếng Latinh. Tôi cảm 
nghiệm như thể các thiên thần đang bay vào nơi này. Trong 
nhiều năm, lòng sùng kính của tôi đối với Đức Trinh Nữ dựa 
trên truyền thống. Tôi không cầu nguyện mỗi ngày, nhưng khi 
tôi có những lo âu, tôi cầu nguyện thường xuyên hơn.

Sau Khóa Cursillo, tôi bắt đầu ý thức hơn tầm quan trọng 
của Mẹ Thiên Chúa trong cuộc đời của mỗi con người. 

Từng chút một, tôi bắt đầu đưa Đức Mẹ vào cuộc sống 
hàng ngày, tôi học cách lần chuỗi Mân Côi thường 

xuyên hơn.
Mặc dù lòng sùng kính của tôi đối với Đức Mẹ 

không còn theo truyền thống và tôi lần hạt Mân 
Côi hàng ngày, tôi nghĩ rằng tôi vẫn không làm 

tròn trách nhiệm với Đức Mẹ. Tôi đã không 
dành cho Mẹ vị trí xứng đáng. Tôi thích các 
ảnh khác nhau của Đức Nữ Đồng Trinh và 
tôi muốn có từng bức ảnh một. Tuy vậy, 
tôi vẫn không dành cho Mẹ sự sùng kính 

tương ứng. 
Năm nay, tôi đã cho mình cơ hội để thực 

hiện 33 ngày tĩnh tâm hướng đến một bình minh 
rạng ngời hay đúng hơn là chính Mẹ Maria muốn tôi 

hiểu rõ hơn về Con của Mẹ. Mỗi ngày trải qua của 33 
ngày châu báu này giống như lấy ra 1 viên ngọc trai để kết 

thành một sơi dây chuyền tân hiến.
Trong Khóa Cursillo, tôi đã gặp Chúa Kitô Sống Động, Ngài 
luôn lắng nghe tôi và yêu thương tôi và luôn ở bên tôi. Trong 
Khóa Ba Ngày, tôi đã gặp Mẹ Maria, cũng sống động như Con 
của Mẹ, lắng nghe tôi, yêu thương tôi và muốn trở thành một 
phần đời của tôi và tôi tin chắc rằng Đức Maria là mẹ thiêng 
liêng của tôi.
Đối với tôi 33 ngày tĩnh tâm là một cuộc gặp gỡ riêng tư với Mẹ 
Maria. Đó là một trải nghiệm tâm linh sâu sắc. Tôi cũng khám 
phá ra rằng Mẹ Maria, cũng giống như Con của Mẹ, tôn trọng 
tự do của tôi và giữ khoảng cách mà tôi muốn có.
Cuộc tĩnh tâm này tái khẳng định sự hiện diện của Mẹ Maria 
trong cuộc đời tôi luôn mãi. Ngay cả khi tôi vượt biên giới như 
một di dân bất hợp pháp. Mẹ đã cùng đi với tôi vì tôi đã dâng 
nhiều kinh Kính Mừng cho Mẹ. Bây giờ tôi thấy rõ hơn rằng 
Mẹ luôn cầu bầu cho tôi với Con của Mẹ. Mẹ đau khổ khi tôi 
đau khổ và vui mừng khi tôi hạnh phúc. Bây giờ tôi đã hiểu 
rằng sở hữu mỗi bức ảnh của Đức Mẹ không còn quá quan 
trọng nữa. Điều quan trọng nhất là dành cho Mẹ một vị trí 
trong trái tim tôi và để Mẹ và người quản lý đời sống ân sủng 
của tôi và dẫn dắt chỉ đường cho tôi đến với Con của Mẹ.
Chúc bạn tràn đầy ân sủng, De Colores!

 Angelita Lopez -Valladolid
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