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Giáo	  hội	  Kitô	  giáo	  luôn	  luôn	  kết	  thúc	  năm	  phụng	  vụ	  với	  lễ	  Chúa	  Kitô	  Vua	  vũ	  trụ.	  
Trong	  cuộc	  đời	  Chúa	  Giêsu,	  biến	  cố	  thể	  hiện	  vương	  quyền	  của	  Chúa	  Giêsu	  là	  biến	  cố	  
Chúa	   lên	   trời,	   ngự	   bên	   hữu	  Thiên	   Chúa	   Cha	   trong	   vinh	   quang.	   "Mọi	   quyền	   hành	  
trên	  trời	  dưới	  đất	  đã	  được	  trao	  ban	  cho	  Ta".	  Ðó	  là	  lời	  quả	  quyết	  của	  Chúa	  Kitô	  Phục	  
Sinh	  trước	  khi	  sai	  các	  Tông	  Ðồ	  ra	  đi	  rao	  giảng	  Tin	  Mừng	  cho	  mọi	  tạo	  vật.	  Như	  vậy,	  
ngày	   lễ	   Chúa	  Thăng	  Thiên	   có	   thể	   nói	   là	   ngày	  mừng	   kính	   vương	   quyền	   của	   Chúa	  
Giêsu	  Kitô	  một	  cách	  phù	  hợp	  hơn	  cả.	  Thế	  nhưng	  tại	  sao	  Giáo	  Hội	  lại	  mừng	  lễ	  Chúa	  
Giêsu	  Kitô	  Vua	  vào	  Chúa	  Nhật	  cuối	  cùng	  của	  năm	  phụng	  vụ?	  

Năm	  phụng	   vụ	   tượng	   trưng	   cho	   chu	  kỳ	   thời	   gian	  bắt	   đầu	   từ	  Thiên	  Chúa	   và	   cuối	  
cùng	  trở	  về	  với	  Ngài.	  Thiên	  Chúa	  là	  khởi	  đầu	  và	  là	  cuối	  cùng	  của	  lịch	  sử.	  Kết	  thúc	  năm	  phụng	  vụ,	  Giáo	  Hội	  nhắc	  lại	  giây	  
phút	  chấm	  dứt,	  giây	  phút	  vũ	  trụ	  đạt	  đến	  cùng	  đích	  tột	  cùng	  là	  Thiên	  Chúa,	  giây	  phút	  Chúa	  Giêsu	  Kitô	  trở	  lại	  trong	  vinh	  
quang.	  Trong	  viễn	  cảnh	  này	  thật	  là	  điều	  thích	  hợp	  cho	  việc	  Giáo	  Hội	  mời	  gọi	  con	  cái	  mình	  chiêm	  ngắm	  Chúa	  Giêsu	  Kitô	  
Vua	  vũ	  trụ.	  Ngài	  đã	  nhập	  thể	  làm	  người	  trong	  một	  lịch	  sử	  dân	  tộc,	  cụ	  thể	  để	  thiết	  lập	  Nước	  Thiên	  Chúa	  trong	  lịch	  sử	  con	  
người,	  và	  kể	  từ	  giây	  phút	  đó,	  Nước	  Thiên	  Chúa	  luôn	  luôn	  được	  phát	  triển,	  được	  lan	  rộng,	  cho	  đến	  mức	  thành	  toàn	  cuối	  
cùng	  khi	  Chúa	  Giêsu	  Kitô	  ngự	  đến	  và	  đưa	  tất	  cả	  về	  cùng	  Thiên	  Chúa	  Cha.	  

Chúa	  Giêsu	  Kitô	  là	  Vua	  không	  những	  vì	  Ngài	  đã	  sinh	  ra	  làm	  người,	  thuộc	  dòng	  dõi	  vua	  Ðavid,	  mà	  hơn	  nữa	  vì	  Ngài	  là	  Con	  
Thiên	  Chúa,	  mọi	  sự	  nhờ	  Ngài	  mà	  được	  hiện	  hữu	  sinh	  động.	  Nhưng	  trớ	  trêu	  thay,	  Chúa	  Giêsu	  Kitô	  không	  thiết	  lập	  vương	  
quốc	  của	  Ngài	  như	  một	  vương	  quốc	  phàm	  trần	  và	  bằng	  những	  phương	  tiện	  phàm	  trần	  như	  chiến	  tranh,	  chiếm	  đoạt	  bằng	  
sức	  mạnh	  bạo	  lực.	  Không,	  nước	  Thiên	  Chúa	  được	  Chúa	  Giêsu	  thiết	  lập	  một	  cách	  kỳ	  diệu	  bằng	  một	  hành	  động	  hy	  sinh	  cao	  
cả	  trên	  thập	  giá,	  tột	  đỉnh	  của	  cuộc	  đời	  của	  Chúa	  trên	  trần	  gian	  để	  chứng	  tỏ	  tình	  yêu	  của	  Thiên	  Chúa	  đối	  với	  con	  người.	  

Chúa	  Giêsu	  Kitô	  là	  vua	  khi	  Người	  bị	  treo	  lên	  thập	  giá.	  Thiên	  Chúa	  đã	  dùng	  hành	  động	  bêu	  xấu	  của	  quan	  Philatô	  khi	  
quan	  này	  cho	  khắc	  ghi	  trên	  thập	  giá	  Chúa	  dòng	  chữ:	  "Ðây	  là	  Vua	  dân	  Do	  Thái".	  Thiên	  Chúa	  đã	  muốn	  dùng	  hành	  động	  bêu	  
xấu	  này	  như	  muốn	  nhắc	  nhở	  con	  người,	  để	  mạc	  khải	   cho	  con	  người	  một	  sự	   thật	  không	   thể	  chối	  bỏ	  được	  rằng:	  Chúa	  
Giêsu	  Kitô	  là	  Vua.	  Ngài	  trổi	  vượt	  lên	  trên	  mọi	  người	  không	  những	  vì	  Ngài	  là	  Con	  Thiên	  Chúa	  làm	  người,	  mà	  vì	  Ngài	  đã	  
thực	  hiện	  một	  hành	  động	  cao	  cả	  tuyệt	  vời:	  hy	  sinh	  mạng	  sống	  mình	  vì	  yêu	  thương	  con	  người	  để	  cứu	  rỗi	  con	  người.	  

Truyện	  cổ	  tích	  Ai-‐len	  có	  kể	  lại	  một	  nhà	  vua	  không	  có	  con	  nối	  dòng.	  Muốn	  đi	  tìm	  hoàng	  tử	  để	  truyền	  ngôi	  lại	  cho,	  và	  chỉ	  có	  
một	  điều	  kiện	  duy	  nhất	  mà	  vị	  hoàng	  tử	  phải	  có	  là	  chứng	  tỏ	  tình	  yêu	  của	  mình	  đối	  với	  Thiên	  Chúa	  và	  đối	  với	  con	  người	  ở	  
mức	  độ	  cao	  nhất.	  Nhiều	  người	  đã	  đến	  trình	  diện	  với	  nhiều	  cách,	  nhiều	  bằng	  chứng	  về	  tình	  yêu	  của	  mình	  đối	  với	  Thiên	  
Chúa	  và	  đối	  với	  anh	  	  chị	  em	  xung	  quanh,	  nhưng	  những	  bằng	  chứng	  đó	  không	  có	  sức	  thuyết	  phục	  nhà	  vua.	  Cuối	  cùng,	  có	  
một	  chàng	  thanh	  niên	  đến	  trình	  diện	  với	  một	  bộ	  đồ	  cũ	  rách.	  Chàng	  thanh	  niên	  này	  được	  nhận.	  Chàng	  không	  cần	  phải	  dài	  
dòng	  thuyết	  phục	  nhà	  vua	  vì	  chàng	  thanh	  niên	  này	  chính	  là	  người	  mà	  nhà	  vua	  đã	  gặp	  chiều	  hôm	  trước:	  
Số	  là	  vì	  nhà	  vua	  đã	  cải	  trang	  làm	  một	  người	  hành	  khất	  để	  thử	  lòng	  những	  vị	  hoàng	  tử	  tương	  lai	  của	  mình.	  Nhiều	  chàng	  
thanh	  niên	  đã	  đi	  qua,	  nhìn	  thấy	  người	  ăn	  xin	  rách	  rưới,	  và	  xa	  tránh,	  chỉ	  có	  người	  thanh	  niên	  này	  dám	  dừng	  lại,	  hy	  sinh	  
luôn	  cả	  chiếc	  áo	  mới	  của	  mình	  và	  dám	  mặc	  lại	  chiếc	  áo	  cũ	  để	  vào	  trình	  diện	  nhà	  vua.	  Tình	  yêu	  nằm	  trong	  con	  tim	  con	  
người	  chứ	  không	  nằm	  trong	  chiếc	  áo	  bên	  ngoài.	  
	  
Cầu	  nguyện	  theo	  ý	  chỉ	  hàng	  tháng	  của	  Đức	  Thánh	  Cha  

-‐	  Ý	  lực	  chung:	  Cầu	  cho	  chúng	  ta	  biết	  mở	  rộng	  tâm	  hồn	  để	  gặp	  gỡ	  và	  đối	  thoại	  với	  tất	  cả	  mọi	  người,	  ngay	  cả	  với	  những	  
người	  không	  cùng	  niềm	  tin	  với	  mình.	  
Prions	  pour	  que	  nous	  sachions	  nous	  ouvrir	  à	  la	  rencontre	  personnelle	  et	  au	  dialogue	  avec	  tous,	  même	  avec	  ceux	  qui	  ont	  des	  
convictions	  différentes	  des	  nôtres.	  

- Ý	  truyền	  giáo:	  Cầu	  cho	  các	  vị	  mục	  tử	  trong	  Hội	  Thánh,	  biết	  tận	  tình	  yêu	  thương	  đoàn	  chiên	  của	  mình,	  để	  đồng	  hành	  và	  
giữ	  vững	  niềm	  hy	  vọng.	  
Prions	  pour	  que	  les	  pasteurs	  de	  l’Eglise,	  avec	  un	  profond	  amour	  pour	  leurs	  troupeaux,	  accompagnent	  leur	  chemin	  et	  gardent	  
vivante	  leur	  espérance.	  
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Trích	  Báo	  Giáo	  Xứ	  n°275	  
Phong	  trào	  TNTT	  phát	  triển	  tại	  Pháp	  

Trưởng	  Gioan	  Võ	  Thành	  Nhân	  
	  

Từ	  năm	  1993,	  dưới	  sự	  thúc	  đẩy	  của	  Cha	  Giuse	  Vũ	  Đức	  Thông,	  cựu	  Tổng	  Tuyên	  Uý	  PT/TNTT/VN,	  Đức	  Ông	  Francis	  Phạm	  
Văn	  Phương	  Tổng	  Tuyên	  Uý	  PT/TNTT/VN	  tại	  Hoa	  Kỳ	  và	  sự	  nhiệt	  thành	  hy	  sinh	  giúp	  sức	  của	  một	  số	  huynh	  trưởng	  huấn	  
luyện	  viên	  nồng	  cốt	  của	  Phong	  Trào	  bên	  Hoa	  Kỳ,	  nhất	  là	  trưởng	  Vincent	  Nguyễn	  Đức	  Mậu,	  Phong	  Trào	  tại	  Pháp	  được	  tu	  bổ	  
và	  lan	  rộng	  nơi	  các	  cộng	  đoàn	  địa	  phương.	  Nhiều	  sa	  mạc	  huấn	  luyện	  các	  cấp	  đã	  được	  tổ	  chức	  cho	  các	  huynh	  trưởng	  toàn	  
quốc	  tại	  Pháp.	  
	  
Thành	  quả	  của	  các	  sa	  mạc	  huấn	  luyện	  là	  sự	  «	  ra	  đời	  »	  của	  một	  số	  đoàn	  TNTT	  tại	  Pháp	  :	  Đoàn	  Chúa	  Cứu	  Thế	  tại	  Lyon	  (1993),	  
Đoàn	  Mẹ	  Vô	  Nhiễm	  tại	  Toulouse	  (1994),	  Đoàn	  Fatima	  tại	  Nantes	  (1994)	  ;	  Đoàn	  Têrêxa	  Hài	  Đồng	  Giêsu	  tại	  Cergy,	  sau	  2	  năm	  
sinh	  hoạt	  thử	  và	  chuẩn	  bị	  đã	  ra	  mắt	  cộng	  đoàn	  ngày	  09/05/1999	  ;	  Đoàn	  Thánh	  Tâm	  tại	  Marseilles	  đã	  bắt	  đầu	  sinh	  hoạt	  từ	  
năm	  1995	  nhưng	  đến	  năm	  1998-‐1999	  mới	  chính	  thức	  ra	  đời.	  
	  
Cuối	  năm	  1996,	  vì	  cảm	  thấy	  nhu	  cầu	  về	  việc	  duy	  trì	  và	  tổ	  chức	  các	  sa	  mạc	  huấn	  luyện	  huynh	  trưởng	  các	  cấp	  cho	  Đoàn	  Kitô	  
Vua	  –	  Paris	  và	  các	  đoàn	  vùng	  phụ	  cận,	  cũng	  như	  việc	  giúp	  đỡ	  các	  đoàn	  địa	  phương	  về	  sau,	  Ban	  Quản	  Trị	  Đoàn	  Kitô	  Vua	  đã	  
đề	  nghị	  và	  được	  sự	  chấp	  nhận	  của	  Cha	  Tuyên	  Uý	  Giuse	  Đinh	  Đồng	  Thượng	  Sách,	  hình	  thành	  Ban	  Huấn	  Luyện	  (BHL)	  gồm	  9	  
huynh	  trưởng	  (8	  thuộc	  Paris	  và	  1	  từ	  Marseilles).	  
	  
Năm	  1999,	  các	  trưởng	  trong	  BHL	  Pháp	  đã	  được	  Cha	  Gioan-‐Baotixita	  Chu	  Vinh	  Quang	  chính	  thức	  quàng	  khăn	  và	  thăng	  cấp	  
Huấn	  Luyện	  Viên	  Sơ	  Cấp	   (khăn	   tím,	  viền	  vàng)	  ngay	   trong	  sa	  mạc	  HL/HT	  cấp	  3	   (Gia	  Liêm	  3)	  vào	   tháng	  7	  năm	  1999	   tại	  
Abbaye	  Saint-‐Pierre	  de	  Solesmes.	  
	  
Ngày	  09/06/2003,	  Ban	  Huấn	  Luyện	  PT/TNTT/VN	  tại	  Pháp	  đổi	  danh	  xưng	  thành	  Ban	  Nghiên	  Huấn	  PT/TNTT/VN	  tại	  Pháp.	  
	  
	  
	  

Từ	  năm	  1993	  tới	  nay,	  đã	  được	  tổ	  chức	  tại	  Pháp	  :	  

-‐ 16	  sa	  mạc	  huấn	  luyện	  Dự	  bị	  Huynh	  Trưởng	  
-‐ 16	  sa	  mạc	  huấn	  luyện	  Huynh	  Trưởng	  cấp	  1	  
-‐ 11	  sa	  mạc	  huấn	  luyện	  Huynh	  Trưởng	  cấp	  2	  
-‐ 	  	  6	  sa	  mạc	  huấn	  luyện	  Huynh	  trưởng	  cấp	  3	  
-‐ 	  	  1	  sa	  mạc	  Huấn	  Luyện	  Viên	  sơ	  cấp	  

	  
	  
	  
	  
_____________________________________________________________________________________________________________________	  
	  

	  

Nghĩa&

Thiếu&
Ấu&

5 Người một Đội  (Ấu + Thiếu + Nghĩa + HT + PH) 

3 Giai đoạn thi đua 

Nhiều phần thưởng hấp dẫn 
Ghi$danh$với$a.$Quân$
hay$Ban$Điều$Hành$
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