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Quí Cursillistas thân mến, 
Trong cuốn “Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi,” Cha 

Frank S. Salmani tâm sự rằng: “Nơi một dụ ngôn của Phúc âm 
Thánh Luca, sau khi đã làm việc cực nhọc cả ngày và đã thấm 
mệt vì những công việc lặt vặt, người đầy tớ vẫn còn phục vụ chủ mình.  Người đầy tớ chẳng 
được ghi công hay khen ngợi, mà chỉ là một người ‘đầy tớ vô dụng’ đang làm bổn phận 
mình.  Đang khi tất cả chúng ta ai ai cũng đều thích được nhìn nhận.  Nếu chúng ta làm việc 
cho Chúa thì chúng ta phải sẵn sàng chu toàn nhiều công việc của mình mà không đòi hỏi 
một lời cám ơn, một sự ghi công, hay một lời khen ngợi.  Nếu chỉ tìm kiếm tất cả những thứ 
ấy, thì có ngày chúng ta sẽ khám phá ra một sự thật đáng buồn là những sự nhìn nhận, khen 
tặng như thế đều nông cạn.  Tôi luôn luôn nhận được những lời khen tặng cho các bài giảng 
của mình:  ‘Ồ! Thưa cha, bài giảng Cha thật là hay!’ hoặc ‘Ồ! Thưa Cha, ước gì nghe Cha 
giảng suốt cả ngày! vân vân...’ Thoạt đầu, tôi lấy làm khoái chí, nhưng rồi tôi đã nhanh 
chóng nhận ra rằng, người ta ‘thích’ hay ‘không thích’ bài giảng của tôi, điều ấy chẳng 
quan hệ gì hết.  Chúa giao phó cho tôi rao giảng Lời Chúa, rao giảng sự thật, thì không cứ 
gì ‘được thích’ hay ‘không được thích,’ ‘được khen ngợi’ hay ‘không được khen ngợi.’  Đó 
chẳng phải là thước đo sức mạnh bài giảng của tôi.  Tôi nhớ lại mình có xem phim Mass 
Appeal, trong phim có một linh mục chính xứ già, bảo rằng ngài cố giảng những bài giảng 
nào được người ta ưa thích, bởi vì chỉ có ‘những bài giảng ấy và rượu, mới làm cho ngài 
cảm thấy ấm lòng.’  Đó có phải là tài lãnh đạo chân chính không?  Chắc là không!  Chúng 
ta không làm việc Chúa cho bản thân chúng ta mà là cho chính Chúa.  Đó là việc của Chúa, 
chứ không phải của chúng ta!” 

Tôi muốn chia sẻ với anh chị em Cursillistas, vùng Dallas nói chung và xứ nhà Đức Mẹ 
HCG nói riêng, tâm sự trên của một vị linh mục đã từng gắn bó với phong trào Cursillo, như 
món hành trang đơn sơ nhưng cần thiết, trong hành trình tiến vào năm Phụng Vụ mới.  

Thiên Chúa làm được mọi sự, và mọi sự Ngài làm đều tốt đẹp!  Thế nhưng Thiên Chúa 
không bo bo giữ lấy quyền thực thi mọi sự hay quyền yêu thương mọi loài.  Trái lại, Ngài đã 
ban cho chúng ta được tham dự vào quyền yêu thương và phúc trao ban hồng ân.  

Hạnh phúc đích thật của con người không phải là đã làm được gì cho bản thân, nhưng 
là thông phần thế nào với việc của Chúa.  Và hạnh phúc sâu xa không phải hệ tại ở việc 
mình đã thu được gì qua những công việc đó, nhưng là tha nhân đã nhận được gì từ Chúa 
qua bàn tay của chúng ta. 

Qua lăng kính của phong trào Cursillo, bước vào năm Phụng Vụ mới là bước vào lối 
đường “Phụng Sự Chúa và Phục Vụ Dân Ngài” với một tinh thần mới, một niềm tin mới, 
một sức sống mới.  

Mến chúc anh chị em Cursillistas, dù thân xác, trí lực có bị bào mòn theo năm tháng, 
nhưng tinh thần Cursillo vẫn nồng nàn trong tình thương và sự trung tín.  Ước gì mỗi người 
trong anh chị em sẽ nói lên được từ đáy lòng tâm tình này của Thánh Phaolô:  “Chúng tôi 
không quản ngại từ nan.  Trái lại, dù rằng con người bên ngoài của chúng tôi tiêu hao tàn 
tạ, thì con người bên trong nơi chúng tôi cứ ngày ngày canh tân đổi mới.  Vì rằng chút gian 
truân nhẹ bồng trong hiện tại gây nên cho chúng ta đời đời một khối vinh quang siêu vời, 
tuyệt đỉnh, miễn sao chúng ta đừng dán mắt vào những điều trông thấy được, nhưng là vào 
những điều mắt không trông thấy, vì hữu hình là phù vân, vô hình mới trường cửu.” (2 Cor 4: 16-18) 
Thân mến trong Thầy Chí Thánh, 

Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR 



(Xem tiếp trang 6) 
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đương thời là Gamaliel (CV 22:3).  Sau này Ngài là một 
Pharisiêu cuồng nhiệt (CV 23:6, Phil 3:4-6, Gal 1:13-14)  
Thánh Phaolô nói thông thạo tiếng Hy Lạp, và chịu ảnh 
hưởng của nền văn hóa Hy Lạp, thế nên trong những lá 
thơ Mục vụ, Ngài đã dùng các thuật ngữ và luận chứng 
rút ra từ nền văn hóa, triết học mà Ngài chịu ảnh huởng. 

Biến cố Đamát 
Trước khi xảy ra biến cố Đamát, Thánh Phaolô là 

một Pharisiêu cuồng nhiệt, luôn đi lùng bắt các Kitô hữu.  
Khi thánh Tephanô bị ném đá, các chứng 
nhân đã để áo của mình dưới chân một 
thanh niên tên Saolô (Cv 7:58).  Lùng bắt 
các Kitô hữu tại Jerusalem chưa đủ, 
Saolô còn đến gặp các Thượng Tế xin 
thơ giới thiệu đi Đamát để tìm bắt các 
Kitô hữu, bất kể đàn ông đàn bà, đem về 
Jerusalem giam giữ.  Trong khi Saolô 
đang trên đường đi đến  gần Đamát, bỗng 
một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống 
phủ lấy ông, làm ông té xuống đất và có 
tiếng nói:  “Sa-un, Sa-un sao ngươi bắt 
ta?”  Ông hỏi: “Thưa Ngài là ai?” “Ta là 
Giêsu Nazaret mà ngươi đang đi tìm bắt.  
Nhưng ngươi hãy đứng dậy vào Thành 
và người ta sẽ bảo cho ngươi biết phải 
làm gì.”  Ông Saolô đứng dậy mắt bị mù, 

người ta phải dắt ông vào thành Đamát.  Suốt ba ngày 
ông không nhìn thấy gì (Cv 9:1-9).   

(PT Cursillo, có lẽ cũng đã áp dụng theo biến cố 
Đamát của Thánh Phaolô, nên trong Khóa ba ngày các 
học viên đã cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài). 

Các Cuộc Hành Trình Truyền Giáo 
Hành trình lần thứ nhất: (Khoảng năm 45-49, Cv 

13:1, 14:28) Phaolô cùng đi với Barnaba, khởi từ Anti-
okia (thuộc Syria) bằng tầu qua Cyrus đến Perga (thuộc 
Pamphilia) qua Antiokia (thuộc Pisidia) đến Iconium, 
Lystra, và Derbe (vùng Tiểu Á).  Sau đó, Phaolô dự công 
đồng ở Jerusalem, rồi cùng Barnaba trở về Antiokia. 

Hành trình lần thứ hai: (Khoảng 50-52, Cv 15:6, 
18:22) Lần này Phaolô chọn Silô làm người đồng hành.  
Họ rao giảng khắp vùng Syria, Cilicia, Tiểu Á, qua Phry-
gia và Galata.  Tại Troa bên bờ Tiểu Á, Phaolô thị kiến 
được tàu đưa sang Macedonia.  Từ đấy, Phaolô theo 
đường bộ đến Philiphê, Thesalônica, Bêroea, Athen và 
Côrintô. Sau đó theo tàu về Ephesô vùng Tiểu Á, và vào 
Cêsarê, Jerusalem, rồi lại trở về Antiokia. 

Hành trình lần thứ ba: (Khoảng năm 53-58, Cv 18:23, 
21:17) Từ Jerusalem đi Galata, Phrygia và Ephêsô để qua 

Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã chọn năm Thánh 
Phaolô (6/2008 – 6/2009) mời gọi mọi người Công Giáo 
tìm hiểu về vai trò của Thánh Nhân trong công cuộc hình 
thành và phát triển Kitô giáo buổi sơ khai.  Thánh 
Phaolô, vị Tông Đồ dân ngoại, quả thực là một con 
người vĩ đại. 

Phong Trào Cursillo chọn Thánh Phaolô làm vị 
Thánh Quan Thầy, giúp chúng ta, những Cursillistas, 
nhìn vào gương sống của Ngài, học hỏi giáo huấn của 
Ngài như những khuôn vàng thước ngọc 
làm mẫu mực cho chúng ta trong công 
tác tông đồ môi trường. 

Viết về Thánh Phaolô trong một 
trang nhỏ của BTU là một việc làm mạo 
muội, thế nhưng không thể không viết 
về Ngài.  Điều đặc biệt là với Thánh 
Phaolô, sự nghiệp và giáo huấn của Ngài 
có thể viết cả ngàn trang giấy cũng chưa 
thấy đủ, nhưng chỉ cần viết một đoạn về 
tư tưởng trong các lá thư Mục Vụ của 
Ngài đã nói lên được đầy đủ ý nghĩa. 

Nguồn gốc của Thánh Phaolô 
Theo Thánh Luca, Thánh Phaolô 

sinh tại Tarsus (CV 22:3) khoảng năm 
6-8 sau CN, Ngài thừa hưởng quyền 
công dân La Mã từ cha mẹ.  (La mã là một đế quốc hùng 
mạnh thời bấy giờ, đã thống trị gần khắp châu Âu và 
vùng Địa Trung Hải.)  Thành phố Tarsus là thủ đô của 
vùng Cilicia (hiện nay thuộc Thổ-Nhĩ-Kỳ), rất giầu có, 
và nổi tiếng là một trung tâm giáo dục, văn hóa và triết 
học.  Đồng thời cũng nổi tiếng về phẩm chất vải vóc, 
điều này giải thích tại sao Thánh Nhân rành nghề làm 
lều, và nghề này đã giúp cho Thánh Nhân tự lập sinh 
sống. 

Tên của Thánh Phaolô, tiếng Do Thái là Saolo (Saul 
hay Sha’ul), Hy Lạp là Paulos, và LaTinh là Paulus.  Tên 
Saolo chỉ xử dụng giữa những người Do Thái với nhau.  
Nhiều người Do Thái thời ấy có thói quen dùng hai tên, 
một tên Do Thái, còn tên khác là La Mã hay Hy Lạp. 
(CV 1:23, 10:8, 13:1)  Như vậy không phải Thánh Nhân 
đổi tên Saul thành Paul sau khi Ngài trở lại.  Tuy nhiên 
tên Paul sau này được dùng thường xuyên hơn. 

Thánh Phaolô đôi lúc có nói về thân thế của Ngài, 
như trong thơ gởi tín hữu Philiphê (3:5-6), Ngài cho biết 
Ngài chịu phép cắt bì ngày thứ tám, thuộc chi tộc Benja-
min, một chi tộc mang tên con út trong số 12 người con 
của Jacop, con của người Hipri, giữ luật đúng như một 
người Pharisiêu.  Ngài sinh ra và lớn lên ở Tarsus, nhưng 
được giáo dục tại Jerusalem với một thầy Rabbi nổi tiếng 
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BBT:   Vì may mắn được tham dự buổi Ultreya tại Austin trong tuần lễ Tĩnh Tâm vừa qua và đã được nghe bài chia sẻ thật  ý nghĩa 
của Cursillistas Trần Văn Đức.  BBT đã xin phép BS Đức để được chia sẻ lại với quí anh chị Cursillistas GX DMHCG. 

Ultreya Austin October 2008 
Vincentê Trần Văn Đức 

tim tôi đã đập lại bình thường. 
Tôi đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc! 

Thưa Cha, thưa quí anh chị, sáu ngày trong bệnh viện và 
hơn một tháng hồi sức, tôi đã có diễm phúc thấm nhuần 
thế nào là được "KẾT HIỆP MẬT THIẾT VỚI 
THIÊN CHÚA."  Trong những ngày ấy, tôi đã chìm 
đắm trong cảm tạ, an bình, hy vọng, và TÌNH YÊU vô 
biên của Thiên Chúa.  Các Cha, các anh chị Cursillitas 
thừa tác viên Thánh Thể đã mang Mình Thánh Chúa 
hàng ngày, và các giáo xứ cầu nguyện cho tôi.  Mặc dù 
còn sức yếu và khó thở, nhưng chưa bao giờ ĐỨC TIN 
và nhất là ĐỨC CẬY lại sôi sục trong tôi như thế.  Chưa 
bao giờ tôi được gần gũi với Chúa để thực sự ôm Người 
vào lòng như những ngày ấy.  Ý nghĩ "Có Chúa là có tất 
cả" làm tôi say sưa ngây ngất.  Ơn Chúa có sức hoán cải 
và canh tân vô bờ. 
Cảm tưởng chán nản, mất mát, và đau khổ đã nhường lại 
cho BÌNH AN, HY VỌNG và PHẤN KHỞI.  Lý tưởng 
Cursillo và lời thề hứa năm xưa: "Chúa Kitô tin tưởng 
nơi bạn và Con tin vào Ơn Thánh Chúa" đã cho tôi đủ 
sức trỗi dậy.  Tôi đã ôm lấy, bám chặt lấy Cursillo như lẽ 
sống cuộc đời tôi.  Kiềng ba chân đã trở lại mãnh liệt 
trong tôi.  Và thưa Cha, thưa các anh chị,               

CON TIM TÔI ĐÃ VUI TRỞ LẠI 
Tôi đã quyết định vào Fitness Center tập luyện năm lần 
mỗi tuần cho cánh tay khỏe hơn, cho chân trái (không 
còn đủ tĩnh mạch nữa) bớt sưng, và nhất là để tim tôi (vá 
chằng chịt không chừa chổ nào!) còn tiếp tục "lúc lắc" 
thêm ít năm nữa. 
Chúa Thánh Thần đã bồi dưỡng, khôi phục tâm linh tôi.  
Sinh hoạt Hội Nhóm, Ultreya, và TLĐ đã được thực hiện 
với một tinh thần thật đổi mới. 

Thưa Quí Cha Linh Hướng, thưa quí anh chị, 
Vincentê Trần Văn Đức còn được diễm phúc đứng 

trước mặt Cha, giữa căn phòng ấm cúng này, cùng với tất 
cả quí anh chị em thân thương ba miền giáo phận… 
Chính là nhờ một HỒNG ÂN mà Thầy Chí Thánh đã 
đặc biệt ban cho.  Chính Ngài đã chọn Tôi. 

Với niềm ước vọng xin luôn cố gắng kiên trì hoán 
cải, canh tân để những ngày còn lại của cuộc đời tôi là 
những ngày ý nghĩa, đẹp lòng Ngài. 

Des Colores! 

Kính thưa Quí Cha Linh Hướng 
Kính thưa Quí anh chị trong ban Trợ Tá 
Kính thưa toàn thể quí anh chị 

 

Trong buổi Ultreya hôm nay, tôi rất hân hạnh được 
chia sẻ với quí Cha và quí anh chị những gì đã thực sự 
xẩy ra cho tôi trong ít tháng vừa qua, và những cố gắng 
vượt bực, qua ý hướng của Phong Trào, đã mang lại 
những hoán cải, những canh tân sâu đậm trong tâm hồn 
tôi. 

Tháng Tư 2008 vừa qua, một sự khủng hoảng, một 
tâm trạng mất mát, thất vọng, chán nản gần như buông 
xuôi tất cả… đã mang lại cho tôi những chấn động không 
ngờ, xâm nhập cả tâm hồn lẫn thể xác tôi. 

Thưa quí vị, tôi đã phải trở lại phòng cứu cấp và 
nhập viện lần thứ tư trong một thời gian chưa đầy ba 
năm!  Căn bệnh tim ngặt nghèo vẫn cứ rình rập tôi, từng 
tháng, từng ngày, lúc nào cũng sẵn sàng ra tay! 

Mười ba năm trước (1995), trong khi đang phục vụ 
tại bệnh viện, tôi đã phải trải qua một cuộc giải phẫu gần 
bảy tiếng đồg hồ, vì bị nghẹt tim cấp tính.  Sau vụ giải 
phẫu "nhất chín nhì bù" (với sáu bypasses) này, vị Bác sĩ 
giải phẫu đã nhắc nhở tôi, "Anh may mắn lắm, nhưng 
nhiều lắm cũng chỉ độ 10 - 12 năm nữa là cùng thôi!"  
Thật đúng như thế, từ 2005 - 2007, tôi đã liên tiếp trải 
qua ba lần "thập tử nhất sinh" trong phòng cấp cứu nữa. 

Lần thứ tư vừa qua, biến chứng sưng phổi nặng, một 
lần nữa tôi phải nhập viện với nỗi phập phòng lo âu khôn 
tả!  Thú thực, trong thâm với kinh nghiệm bao năm hành 
nghề, tôi nghĩ có lẽ đây là lần chót.  Chẳng có ai vô ER 
bốn lần mà lại được trở về nguyên vẹn!  Tôi sốt sắng đọc 
kinh Sám Hối, xin Chúa thương sót và phó thác hết trong 
tay Ngài.  Thưa Cha, thưa quí anh chị, khi thực sự đương 
đầu với tử thần, với cái chết cận kề trong gang tấc, tôi 
mới cảm thấy thật yếu đuối, thật cô đơn, và hãi sợ… 

Rồi những biến chứng dồn dập xẩy tới trong phòng 
hồi sinh:  Thân hình, chân tay tôi hầu như bị gắn chặt với 
giây nhợ, máy móc.  Tới ngày thứ ba, tôi gần như thất 
vọng vì đôi thận đã từ từ xuống cấp, nước tiểu không còn 
được lọc ra bình thường nữa!  Số tế bào gan bị phá hủy 
tăng vọt lên vì phản ứng của thuốc trụ sinh!  Và tim tôi 
bất thình lình chuyển qua tình trạng nguy kịch! 

Trong cơn thử thách tột cùng này, tôi chỉ còn biết 
nắm chặt chuỗi tràng hạt, ngước mắt dâng tất cả lên 
Chúa, sẵn sàng vâng theo thánh ý Ngài. 

Nhưng… May thay, chỉ 48 giờ sau, với sự cố gắng 
điều trị tận tình của các BS chuyên môn, thận đã làm 
việc trở lại, sự tàn phá của gan đã giảm, và cảm tạ Chúa, 
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Đầu tháng Mười vừa qua, các anh chị Cursillistas ở 
thành phố Austin thuộc miền 8 đã tổ chức khóa Tĩnh 
Tâm tại Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.  Với lòng 
mong ước có cơ hội học hỏi về Phong Trào, tám anh chị 
Cursillistas của 
G X Đ M H C G : 
Thiêng, Hoàng, 
Thơm, Khanh, 
Kỷ, Minh, Thủy 
và Lộc, đã hăng 
hái tạm gác công 
việc khăn gói 
xuôi Nam. 

Cha Phạm 
Văn Tuệ đến từ 
New Orleans, đã 
chuẩn bị tâm 
thức cho mọi 
người về cách 
đón nhận lời 
Chúa, ơn Chúa 
và hướng dẫn mấy ngày tĩnh tâm.  Cha nhắc ngoài việc 
trở về với Chúa bằng cách cầu nguyện liên lỉ, phải năng 
tạ ơn và đáp lại tình Chúa yêu thương chúng ta.  Người 
Cursillistas phải có mắt nhìn để nhận ơn Chúa, khiêm 
nhường để cảm nhận Chúa bằng cách cầu xin Chúa 
Thánh Thần đến với chúng ta với vài lời nguyện tắt, ngắn 
gọn như: “Xin Chúa Thánh Thần đến với con.”  Chính 
Chúa Giêsu lúc làm người cũng đã bị cám dỗ nhưng 
không bị sa ngã vì nhờ có Chúa Thánh Thần.  Nếu không 
có ơn Chúa Thánh Thần, không có Chúa trong lòng, thì 
chúng ta có nghe lời Chúa cũng không thể hấp thụ và 
cảm nghiệm được hầu đi theo đúng đường Thầy đã vạch 
ra. 

Cha Tuệ nói Thánh Lễ là một trong những phương 
thế để chúng ta dựa vào Chúa, bám vào Chúa để chống 
lại các cám dỗ, khuynh hướng xấu của nền văn hoá 
đương thời.  Ngài đã dâng các Thánh Lễ với lòng sốt 
sắng làm khoảng hơn 40 tham dự viên chúng tôi cũng 
cảm thấy tinh thần hiệp nhất lúc bấy giờ. Tiếng đàn Gui-
tar của anh Quỳnh Tín và dàn nhạc của anh Chánh gom 
đủ giọng ca cao thấp cho vào cùng một cung điệu làm 
êm tai người nghe để dâng lên Thầy. 

Nắng nhạt và gió nhẹ của một cuối tuần vào đầu Thu 
ở Austin mang sự thoải mái, mát mẻ cho mọi người đến 
từ các thành phố lân cận với cùng một ý hướng.  Các anh 
chị Austin thân thiện, hiếu khách đã điều hợp chương 
trình với những đề tài Rollos hữu ích và đúng với nhu 
cầu kiến thức về Trường Lãnh Đạo mà chúng tôi đang 

muốn hấp thụ.  Đến phần chia sẻ nhóm và Ultreya chung, 
mọi người chân thành trình bầy những ưu tư, cảm nghĩ, 
những thành công và thất bại trong cuộc sống ngày Thứ 
Tư; đặc biệt là phần thảo luận khía cạnh cá nhân, nhóm 

cầu nguyện và 
môi trường trần 
thế.  Những lời 
chia sẻ gây 
phấn khởi cho 
mọi người và 
tạo xúc động 
chân tình, thể 
hiện qua những 
giọt nước mắt, 
tiếng sụt sùi.  
Phần hóa trang 
diễn kịch ngắn 
tối thứ Bảy dựa 
theo vài đoạn 
Phúc Âm rất là 
x u ấ t  s ắ c . 

Những nụ cười duyên chúm chím của các anh trong 
trang phục các cô trinh nữ, các anh chị đóng vai đàn cá 
bơi lội, và tất cả các vai khác làm mọi người cười vang.  

Chúng tôi thấy đường về lại Dallas chiều Chúa Nhật 
thật ngắn vì những lời Thầy dạy qua các bài Rollos, qua 
lời Cha Tuệ, và những kiến thức thu thập được qua các 
cuộc thảo luận, chia sẻ đã để lại trong lòng chúng tôi 
nhiều tâm tưởng tốt đẹp.  Hành trang chúng tôi lại một 
lần đầy đủ thêm nhờ các món ăn tinh thần thật quý giá và 
tình thân ái của các anh chi Cursillistas Austin.  Chúng 
tôi xin cám ơn các anh chị San Antonio, Houston, New 
Orleans, California, và Austin với tình cảm thân thương.  
Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã cho chúng con thêm một cơ 
hội để nối vòng tay với các nhóm bạn trong khi học hỏi 
lời Thầy. 

Trần Bá Lộc 
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• TLĐ đã bầu Trưởng Văn Phòng Điều Hành (VPĐH) nghành VN Giáo Phận Dallas nhiệm kỳ 2008-2010 

trong buổi họp thường xuyên vào Ngày 29 Tháng 9 Năm 2008 - Chị Hoàng Khổng Thiêng đã từ  Trưởng 
VPĐH “lâm thời” trở thành Trưởng VPĐH chính thức nhiệm kỳ 2008-2010.  Xin Thầy Chí Thánh tăng sức 
và ban ơn kiên trì cho chị để phục vụ tốt cho PT. 

• Ultreya Ngày 3 Tháng 11 Năm 2008, chúng ta sẽ bầu Trưởng Liên Nhóm ĐMHCG.  
• Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo: Thứ Hai cuối tháng từ 8:00PM-9:30PM, tại GX ĐMHCG 
• Ultreya:  Thứ Hai mỗi đầu tháng, từ 8:00PM đến 9:30PM, tại GX ĐMHCG 

Xin quí anh luôn làm palanca cầu nguyện cho tất cả sinh hoạt của PT Cursillo 

Tiểu sử: 
Nhóm Lucia được thành lập vào cuối năm 2002, gồm 9 người: Chị Thúy Phượng, anh Lý Phước Hồng, anh Lê Hùng, 
anh chị Hoạch-Thơ, chị Tô Trâm, chị ThưThư, anh chị Quan-Hồng, sau có thêm anh chị Thu-Quyên (Carrollton) gia 
nhập nhóm.  Trưởng Nhóm là chị Thơ.  Năm 2003 có anh Minh (phu quân của chị ThưThư) và anh Pháp (phu quân của 
chị Trâm) tham gia.  Sau một thời gian sinh hoạt, anh chị Thu-Quyên đã chuyển đi nơi khác ở.  Năm 2004 chị Thúy 
Phượng cùng anh chị Quan-Hồng chuyển sang nhóm mới.  Năm 2005-2007 có anh Vũ Hùng, chị Mỹ Linh, chị Ngọc, và 
anh chị Hoàng-Huệ  tham gia Nhóm.  Năm 2007 chị Thơ bảo trợ một số anh chị đi Khóa nên đã thành lập một nhóm mới 
là Nhóm Maria.  Chị Mỹ Linh sang sinh hoạt bên nhóm Lê Thị Thành, anh Lê Hùng đã sang sinh hoạt bên nhóm mới 
cùng phu nhân (chị Thủy); và anh Hồ Hoàng làm Trưởng Nhóm cho đến bây giờ.  Hiện nay Nhóm có 8 người:  Các anh 
chị Trâm-Pháp, anh chị Minh-ThưThư, anh Vũ Hùng ở Garland, anh chị Hoàng-Huệ (Murphy), và chị Ngọc (Rowlett). 

Sinh Hoạt: 
Nhóm Lucia cố gắng sinh hoạt đều đặn mỗi tháng một lần.  Anh chị Minh-ThưThư luôn dọn cho Nhóm một chỗ để cầu 
nguyện thật là ấm cúng tại nhà anh chị.  Những lúc không sinh hoạt vì lý do gia đình hoặc phục vụ GX, các anh chị trong 
nhóm cảm thấy nhớ nhau, và mong đợi cho cuộc họp tới. 

Chương trình sinh hoạt bắt đầu bằng kinh hoặc hát bài xin Chúa Thánh Thần, tiếp theo là cầu nguyện khai mạc, đọc kinh 
và nghe Phúc Âm, sau đó là chia sẻ đời sống ngày Thứ Tư.  Các anh chị hầu như ai cũng thích phần này vì qua những lời 
chia sẻ, các anh chị cùng nâng đỡ, khuyến khích, và hỗ trợ nhau qua những kinh nghiệm được chia sẻ.  Nhóm kết thúc 
bằng lời nguyện, đọc kinh người Cursillista, nắm tay đọc kinh Lạy Cha, ba kinh Kính Mừng, và kinh Sáng Danh để cảm 
tạ Chúa và Mẹ đã ban cho các Nhóm được cơ hội gặp gỡ và cầu nguyện. 

Sau phần cầu nguyện, anh chị nhóm Lucia ngồi lại và dùng cơm gia đình.  Lần nào anh chị Minh-ThưThư cũng đãi cho 
nhóm bữa cơm thật ngon.  Anh chị dùng cơm và trò chuyện chia sẻ những ngọt bùi trong đời sống hằng ngày, vui vẻ như 
một đại gia đình trong Thầy Chí Thánh.  Ôi thật quí báu! Vừa được bồi dưỡng trong tâm linh qua buổi cầu nguyện, vừa 
được bồi dưỡng phần xác qua bữa cơm ngon miệng, ai cũng ra về vui lòng hả dạ. 

Ngoài các cuộc họp nhóm để cầu nguyện và chia sẻ, nhóm Lucia kết hợp với nhau hằng ngày làm chuỗi Mân Côi 
“sống” (mỗi gia đình hoặc thành viên đảm nhận một đoạn ngắm và 10 kinh Kính Mừng) dâng lên Chúa và Mẹ.  Nhóm 
cũng thi hành việc bác ái qua đóng góp “của ít tình nhiều” cho Hội Bác Ái Phanxico, giúp đỡ những người nghèo và trẻ 
em khuyết tật tại quê nhà VN.  Nhân đây, nhóm Lucia xin mời quí anh chị, đang sinh hoạt trong nhóm khác hoặc không 
sinh hoạt nhóm thưòng xuyên, đến thăm và cầu nguyện cùng chúng em.  Xin liên lạc với anh Hoàng để biết ngày giờ cho 
nhóm họp tới. 

HH  & TT 
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Chúc Mừng Bổn Mạng!!!  
• Oct 1 Bổn Mạng Nhóm Têrêsa Hài Đồng 
• Oct 15 Bổn Mạng Nhóm Têrêsa Avila 
Nguyện xin thánh Bổn Mạng cầu bầu cho nhóm được luôn gắn bó, kiên trì trong 
ơn gọi Cursillista và noi gương các thánh để mỗi ngày một thăng tiến trên đường 
nhân đức. 
 

HKT Phụ Trách 

Bạn Có Biết??? 
Chúng ta có thể lãnh Ơn Toàn Xá mỗi ngày một lần qua Lần Hạt Mân Côi với những điều kiện sau đây: 

• Lần hạt chung với người khác, nếu lần hạt một mình thì phải trong nhà thờ hoặc nhà nguyện. 
• Dự Lễ, Rước Lễ & Cầu Nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. 
• Xưng tội trong vòng hai hay ba tuần (có thể lãnh nhiều Ơn Toàn Xá giữa các lần xưng tội). 

vùng Macedonia và đến Troa.  Sau dùng tàu đi Mytilene, 
Samos, Miletus băng qua Ephêsô đến Rhodes và Tyre 
(Syria).  Sau thời gian ngắn Phaolô đến Jerusalem để gắp 
Tông Đồ Giacôbê. 

Các Thư Của Thánh Phaolô 
Thánh Phaolô có tất cả 13 thư gửi các Giáo Đoàn 

hoặc các cá nhân theo thứ tự như sau: Rôma, Corintô 1 
và 2, Galata, Ephêsô, Philiphê, Côlôsê, Thesalônica 1 và 
2, Timôtê 1 và 2, Titô, và Philêmon.  Tuy nhiên theo các 
học giả Kinh Thánh ngày nay thì chỉ có bảy thư do chính 
Thánh Phaolô viết, đó là: Rôma, Corintô 1 và 2, Galata, 
Philiphê, Thesalônica 1, và Philêmon.  Sáu thư còn lại là 
các trợ tá của Thánh Nhân viết như: Thesalônica 2, 
Ephêsô, Côlôsê, Timôtê 1 và 2, và Titô.  Sở dĩ có sáu thư 
do người khác viết vì vào thế kỷ thứ nhất, người Do Thái 
và Hy Lạp có thói quen viết thư nhân danh một nhân vật 
quan trọng nào mà mình thật sự quen biết và thông hiểu 
tư tưởng, rồi trao cho người đó danh dự ký tên tác giả. 

Tại Jerusalem Thánh Nhân bị bắt (Cv21:33) nhưng 
vì Ngài  là công dân La Mã nên  được đưa về Rôma xét 
xử. (Cv 27:1, 28:16) Cuộc hành trình đi Rôma khởi hành 
từ Cêsarê đến Sidon, Myra trong vùng Tiểu Á, rồi tới 
Crête.  Từ Crête đi Malta, trong khi tới Malta vì thời tiết 
xấu nên bị đắm tàu.  Ở Malta ba tháng Thánh Phaolô lên 
tầu đi Syracuse, Rhegio, tới cảng Putêoli (Rôma).  Cuối 
cùng Thánh Phaolô tử đạo tại Rôma khoảng năm 62-64 
duới triều đại của Nêrông, một ông vua rất tàn bạo.  
Chính Nêrông ra lệnh đốt kinh thành Rôma, rồi vu cáo 
cho các tín hữu công giáo.  Theo truyền thuyết Thánh 

Phaolô bị chém đầu, chết cùng năm với Thánh Phêrô.  
(Dựa vào thư thứ nhất Clementê viết vào khoảng năm 96 
và sách gọi là Công Vụ Phaolô viết vào khoảng năm 
185-195).  Ngài được chôn tại Via Ostiensis, gần địa 
điểm hiện nay là Vương Cung Thánh Đường Thánh 
Phaolô Ngoại Thành.  Năm 258, khi các ngôi mộ Kitô 
hữu bị đe dọa xâm phạm dưới thời Valerian bách hại 
đạo.  Hài cốt Thánh Nhân được đưa về Ad Catacumbas 
(Hang Toại Đạo) một thời gian.  Sau đó, lại được đưa trở 
lại địa điểm nguyên thủy, nơi hoàng đế Constantinô cho 
xây cất Vương Cung Thánh Đường của Ngài. 

Thánh Phaolô: 
-  Một người Pharisiêu cuồng nhiệt trong việc đàn áp 

và bắt bớ các kitô hữu tiên khởi. 
-  Khi được kêu gọi trở lại, là một người đầy lòng 

hăng say và nhiệt thành rao giảng Tin Mừng  bất kể gian 
lao, vất vả, nguy hiểm trong công cuộc xây dựng Hội 
Thánh Đức Kitô. 

Đọc các Thư Mục Vụ của Thánh Phaolô, chúng ta 
không khỏi ngưỡng phục Ngài là một nhà tổ chức đại tài, 
một nhà thần học vĩ đại, với những tư tưởng thâm thúy 
đã ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội theo văn hóa Hy Lạp 
lúc bấy giờ, lan rộng ra ngoài biên giới La Mã, thấm 
nhập vào các nền văn hoá của các thời đại khác nhau, và 
cho mãi tới thời đại toàn cầu hóa của chúng ta hôm nay. 

Bùi Quang Huấn 

Tài liệu tham khảo:            
- Tông Đồ Công Vụ 
- Các Thư của Thánh Phaolô 
- Tài liệu trong VietCatholic 

(tiếp theo trang 2) 


