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Quí Cursillistas thân mến, 
Wayne Rice kể rằng: Trên một tờ báo địa phương nọ 

có một mục dành riêng cho vấn đề “Tôn Giáo.” Hàng 
tuần đều có vài bài viết về những sinh hoạt tôn giáo trong 
vùng. Cũng có phần dành cho “tâm tình độc giả” và “giải 
đáp thắc mắc.” Thường thì toà soạn hay nhận được những cánh thư với những tâm 
tình vô thưởng vô phạt.  Nhưng một Chúa nhật kia, trên mục “tôn giáo,” xuất hiện 
một lời chia sẻ gây nhiều tranh luận.  Một người đàn ông, không rõ Tin lành hay 
Công giáo, viết: “Năm nay tôi sẽ nghỉ không đi nhà thờ nữa.  Tôi thấy rằng nghe 
các bài giảng hết tuần này sang tuần khác là một điều ngớ ngẩn.  Suốt 40 năm qua, 
có lẽ tôi đã nghe được tới 5000 bài giảng rồi.  Nhưng thú thật, tôi chỉ nhớ đâu 
chừng 5 bài.  Quả là quá phí phạm thời gian.”  Phía dưới ký tên: Chán. 

Đăng tâm tình độc giả trên đây đưa đến việc toà báo nhận được hàng tá thơ 
góp ý.  Một số người viết rằng chính các bài giảng đã thay đổi đời sống của họ.  Số 
khác lại đồng ý với ông “Chán” và cho rằng những bài giảng không cần thiết lắm, 
vô nghĩa. 

Cuối cùng, một lá thư đã chấm dứt mọi lời bàn ra tán vào.  Thư viết: “Năm 
nay tôi sẽ nghỉ ăn.  Nhờ vào suy tư của ông Chán mà tôi khám phá ra rằng cứ ăn 
hết tuần này sang tuần khác quả là một việc làm ngớ ngẩn.  Suốt 40 năm qua có lẽ 
tôi cũng đã ăn được hơn 5000 bữa ăn.  Nhưng thú thật may ra có 5 bữa là tôi còn 
nhớ.  Đúng là phí phạm thời gian.”  Phía dưới ký tên: Khờ. 

Phải chăng lắm khi người Kitô hữu cũng dễ cảm thấy chán, thấy mất công vô 
ích với bao bài giảng, bổn phận, phục vụ, hội họp, viếng thăm... và không ít lần 
người ta cũng ký tên “Chán” trên những lời nói, cử chỉ, thái độ sống của mình.  
Thế nhưng nếu nhận thức Lời Chúa, việc Chúa, như những lương thực tinh thần thì 
người ta không thể không ăn nếu không muốn bị hao mòn suy nhược.  

Không phải bữa cơm hằng ngày nào cũng đáng ghi nhớ, nhưng thiếu chúng là 
thiếu năng lượng cần thiết cho bao hoạt động khác trong ngày.  Cũng vậy, để 
những hoạt động trong đời người Kitô hữu thêm khởi sắc, bạn và tôi được mời gọi 
đón nhận Lời Chúa, Việc Chúa cách tích cực và kiên trung. 

Cụ thể, năm phụng vụ mới, Giáo xứ cổ võ việc đọc Lời Chúa hàng ngày, người 
Cursillista nên tiên phong trong việc đó, ngay nơi gia đình và sở làm.  Gạch dưới 
những câu hay để mỗi ngày ta có một “câu ghi lòng” như ngọn đèn soi chiếu 
đường đời.  

Xin Chúa, Mẹ chúc lành và đồng hành với anh chị em. 

Thân mến trong Thầy Chí Thánh, 

Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR 

 



Bản Tin Ultreya  Tháng 1 - 2009 Trang 2   

bụng nặng nề, khoảng sáu tháng, chạy vào nhà xứ mượn 
chìa khóa rồi thở hồng hộc chạy ra tươi cười mở cửa cho 
tôi.  Cảm ơn Chúa - qua đôi tay của chị - đã mở cửa cho 
tôi, hay nói đúng hơn là đã dẫn đưa tôi để từ giờ phút ấy 
tôi bắt đầu chập chững đi vào nơi tôi chưa từng qua, đó 
là con đường của dấn thân phục vụ.  Đoạn đường đầu 
tiên này đã dẫn tôi đến với Cursillo, qua đó tôi tìm gặp 
chính mình và chạm đến tình yêu vô biên của Thầy Chí 
Thánh.  Cũng như những người Ba-Lan, tôi đã bàng 
hoàng khi nhận ra Thầy Chí Thánh của tôi cũng không 
có đôi tay và chính Thầy đang trông chờ vào đôi tay của 
tôi.  Sau khi đi khóa về, tôi bắt đầu tham gia các sinh 
hoạt của GX.  Dần dà trong sinh hoạt, tôi nhận ra rằng 
những anh chị mà trước đây tôi nghĩ có nhiều thời gian 
hơn tôi, thật ra họ còn bận rộn hơn tôi rất nhiều.  Tất cả 
mọi việc lớn nhỏ những anh chị ấy làm đều là những hy 
sinh, những bông hồng yêu thương dâng lên cho Thầy, 
cho anh em, và cho nhau.  Ba năm qua, kể từ ngày tôi 
hứa dấn thân, giờ nhìn lại thấy mình cũng vẫn chưa làm 
được gì cho Thầy.  Những việc tốt tôi làm được toàn là 
những chuyện cỏn con, không đáng kể, còn việc tào lao 
thì ôi vô số kể!  Dầu vậy tôi vẫn vui trước những cố gắng 
nhỏ nhoi của mình vì tôi đã biết bám vào Chúa, nắm chặt 
tay anh chị em Cursillistas để gom góp những việc nhỏ 
bé của chúng tôi lại làm cho cánh tay Thầy vươn dài và 
trải rộng ra mãi.  Nhờ chung sức, cánh tay yêu thương 
của Thầy đã vươn ra khỏi ranh giới của GX, đã đi vào 
tận các nhà tù để viếng thăm, đến bệnh viện để ủi an giúp 
đỡ các bệnh nhân, gây quỹ giúp những bệnh nhân phong 
cùi và các trẻ em nghèo đói ở những buôn làng hẻo lánh 
tận miền Tây Nguyên xa xôi.  Nhỏ bé, nhỏ bé lắm Chúa 
ơi!  Nhưng con biết Chúa rất vui vì chúng con đang làm 
cho những người bé mọn nhất.  Đôi tay của con ôm đồm 
đủ thứ vớ vẩn của trần gian, chắc chẳng làm được cho 
Chúa nhiều đâu.  Con xin dâng lên Chúa năm chiếc bánh 
và hai con cá bé nhỏ của con, phần còn lại xin Chúa làm 
giúp cho con Chúa nhé. 

VTT 

Khi tiếng súng của thế chiến thứ hai ngừng lại, thì tại 
một xứ đạo miền quê Ba-Lan xảy ra một điều đáng nhớ. 
Có một đơn vị quân đội đồng minh đóng tại ngôi làng 
Công Giáo. Trong suốt thời gian tại xứ đạo nầy, đơn vị 
được giáo dân quí mến và tận tình giúp đỡ. Chiến tranh 
kết thúc. Đơn vị chuẩn bị hồi hương. Để đáp lại mối 
thịnh tình của dân làng, đơn vị quyết định xây cho xứ 
đạo một tượng đài Chúa Giê-su, thay thế cho tượng đài 
cũ đã bị bom đạn 
chiến tranh phá 
huỷ. Để tạo sự bất 
ngờ, công việc xây 
dựng tượng đài 
được tiến hành 
trong âm thầm bí 
mật. Đến ngày 
khánh thành, cũng 
là ngày đơn vị từ 
giã để lên đường, toàn thể giáo dân được mời đến để dự 
lễ và tiếp nhận tượng đài.  Người ta chỉ thấy một đống đồ 
sộ được phủ bạt kín. Sau lời khai mạc, người chỉ huy ra 
lệnh cất tấm bạt che. Một tượng đài Chúa Giê-su cao lớn, 
uy nghiêm xuất hiện. Tất cả mọi người ngạc nhiên đến 
sững sờ; và điều làm mọi người ngạc nhiên nhất là bức 
tượng không có hai cánh tay!  Tuy nhiên, sau khi đọc 
dòng chữ ghi dưới chân pho tượng, mọi người nhận ra 
ngụ ý thâm thuý của những người thiết dựng tượng đài.  
Hàng chữ đó là: 

"TA CẦN ĐÔI TAY CỦA CHÚNG CON" 
Trước khi đi khóa Cursillo, tôi chưa bao giờ nghĩ 

hoặc nói đến hai chữ “Phục Vụ.”  Nhiều lúc đi nhà thờ 
nhìn những anh em trong Ban Trật Tự hướng dẫn xe cộ 
ra vào trong những ngày đông buốt giá, những anh chị 
trong ca đoàn sốt sắng dâng lời ca tiếng hát, các bác và 
các anh chị bán hàng cho Hội Quán đang run bần bật 
trước những cơn gió lạnh,… đôi lúc tôi tự hỏi sức mạnh 
nào đã giúp họ làm những công việc ấy?  Tôi thầm cảm 
phục các anh chị đó đã tìm được thời gian để tham gia 
các sinh hoạt của Giáo Xứ [GX] nhưng tôi vẫn chưa hiểu 
tại sao họ làm như vậy!  Khi được mời đi dự khóa Cur-
sillo, tối thứ Tư trước ngày lên đường, các tân khóa sinh 
đều họp mặt ở nhà nguyện, riêng tôi đến rất trễ.  Tôi đến 
trễ đến nỗi cửa chính nhà thờ đã khóa nên tôi không vào 
được, lay hoay không biết làm sao vào, hơn nữa cũng hơi 
mắc cở nên tôi đang muốn trốn đi về.  May mắn thay! Có 
một chị Cursillista đang trông vài cháu bé ở ngoài park-
ing, thấy tôi chị mừng rỡ hỏi xem tôi cần gì mặc dầu chị 
chưa hề biết tôi là ai.  Chị giúp tôi gõ cửa nhưng gõ hoài 
cũng chẳng ai nghe nên chị quyết định chạy vào nhà xứ 
để mượn chìa khóa.  Tôi ái ngại nhìn theo chị mang cái 



Quí anh chị thân mến, 

Khi cầm tờ  chương trình Đại Hội Mùa Thu Miền VIII, thấy phần hội 
thảo của nhóm Việt Nam với 4 bài Rollo, ba bài kia nghe quen thuộc - 
Vai Trò Người Bảo Trợ, Chúa Là Ánh Sáng, và Tiền Cursillo - Nhưng 
riêng bài ‘BA CUỘC GẶP GỠ’, tôi chú ý nhiều hơn và phân vân về cái 
chủ đề, nghe sao là lạ.  Bài Rollo nầy có phần lôi cuốn là do Linh Mục trẻ 
trình bày.  Vậy xin chia sẻ cùng quí anh chị, qua những ghi chép nguệch 
ngoạc từ quyển sổ tay. 

Cha Huy dẫn  giải: Ba Cuộc Gặp Gỡ -- Gặp gỡ chính mình, gặp gỡ 
Chúa, gặp gỡ anh em. 

1. GẶP GỠ CHÍNH MÌNH:  Nhờ kinh nghiệm qua Khóa 3 Ngày 
Tĩnh Huấn, khi soi mình trong gương. Hình bóng trong gương là ai? Lo 
săn sóc diện mạo bên ngoài mà không nhìn thấy cái bên trong - đó là Tâm 
Linh cần được trau chuốt để biểu lộ ra bên ngoài, chứ không sẽ  bị Chúa 
mắng là “Đồ giả hình.” Mỗi chúng ta nên để ra một đôi ba phút thinh lặng 
để găp lại chính mình, để Tịnh Tâm và hồi niệm, để thấy cái sai của mình 
mà sửa đổi, để trau dồi tốt hơn, để làm điều hoàn thiện. Rồi biết tha thứ 
cho chính mình, biết khiêm nhường. Xin với Chúa cho đôi mắt nhìn ngắm 
cái đẹp, và con tim biết yêu thương. 

2. GẶP GỠ CHÚA:  Đến Nhà Tạm gặp gỡ Đức Kitô, chỗ linh thiêng 
lúc ấy chỉ có Chúa và mình. Những ai đã biết về Ngài, và ai có thể chỉ 
cho mình biết về Đức Kitô! Qua Bí Tích giải tội, qua tác nhân, qua khung 
cảnh, qua chầu Thánh Thể - NẦY LÀ MÌNH TA, MÁU TA. 

Không nhận ra Chúa vì bóng đêm bao phủ, vì quá lo lắng về đời sống 
vật chất, quá ơ hờ với Chúa, khi không tìm đến với Chúa thường xuyên 
thì thấy không có ý nghĩa về đời sống tâm linh! Gặp điều gì trân quí để 
rồi mãi muốn gặp. Hãy là tác nhân để ca ngợi Thiên Chúa, để Chúa Kitô 
thể hiện qua việc làm của mình.  Chúng ta là khí cụ để cho người khác 
nhận ra Đức Giêsu vẫn đang sống trong ta!  Chúng ta được tuyển chọn để 
sinh hoa trái.  Mảnh đất của Phong Trào Cursillo có biến đổi chúng ta 
không?  Nếu chỉ là cây vả trong vuờn nho, phô trương việc làm thì chỉ 
thấy lá thôi!  Phân bón để cho cây vả có trái, chính là Đức Khiêm 
nhượng, đó là Mình Máu Thánh Chúa. 

3. GẶP GỠ ANH EM:  Sau khi gặp gỡ Đức Kitô chúng ta đi vào môi 
trường, đi vào lòng đời.  Hội nhóm, Ultreya/De Curia giúp chúng ta sống 
Đạo. Điểm chính khi chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô là để được gặp gì? Họp 
nhóm để chia sẻ, cùng hâm nóng, mời anh chị Cursillista cùng đến chia sẻ 
Đức Kitô Phục Sinh - lắng nghe lẫn nhau, giải tỏa những khúc mắc! Lời 
mời gọi để khơi mào và giúp ích cho người ta phải bỏ chỉ trích, phê phán 
qua một bên.  Không trách cứ, có lòng tha thứ, làm sao để gặp gỡ lại 
những anh em từng cộng tác với nhau, thì nên gỡ đi những mất lòng nhau, 
không bảo thủ, để cùng xây dựng nhà Chúa và phong trào. Khi gặp mà 
chúng ta không gỡ, thì lòng chưa bình yên!  Gặp Đức Giêsu rồi chúng ta 
phải sửa đổi chính mình để nên hoàn thiện hơn.   

Xin theo ý hướng của P/T:  
MỘT TAY NẮM CHÚA, MỘT TAY NẮM ANH EM 

Lucia Hà Khanh 
Đại hội mùa thu miền 8 

Houston Oct.31- Nov.01 2008 
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cùng em Thủy đã đem lại sự an ủi, nâng đỡ rất nhiều cho 
chúng tôi…. xin cảm tạ. 

Và dù vẫn biết rằng:  “Chúa vẫn thánh hóa con người 
bằng những biến cố cuộc đời,” nhưng sao tôi khó chấp 
nhận khi biến cố đến với gia đình chúng tôi! 

Chiều thứ Hai, khi sở cảnh sát trao lại di vật của em 
Thủy, mở ra nhìn thấy cuốn Thánh Kinh và cuốn nhật ký 
của Thủy, tôi lặng người xúc động...  Khi mở cuốn nhật 
ký của Thủy ra đọc tôi đã bật khóc, nhưng càng đọc tâm 
hồn tôi lại càng bình an.  Tôi bình tĩnh đến lạ thường.  
Qua những dòng “Suy niệm” của Thủy, em đơn sơ yêu 
kính và Chúa và Mẹ Maria, em hết lòng tín thác vào 
Chúa từng giây phút trong đời sống của em.  Những 
dòng suy niệm của em đã thực sự đánh động tôi.  Em  
Gái yêu quí của tôi đã hân hoan làm người ‘Thiếu Nữ 
khôn ngoan, sẳn sàng đèn dầu” chờ chàng rể Giêsu đến 
rước… và em Maria Thu Thủy của tôi đã được toại 
nguyện… 

Tôi và gia đình rất nhớ thưong Thủy.  Tôi cũng vẫn 
thường khóc khi nhớ đến em.  Lời em viết trong cuốn 
nhật ký “suy niệm” đã nhắc nhở tôi rất nhiều trong đời 
sống mỗi ngày của tôi.  Tôi đang cố gắng noi gương em, 
và bây giờ tôi yên tâm vững tin về sự quan phòng của 
Chúa. 

TT (ghi lại bài chia sẻ của Nhung) 

Mới đấy mà em gái yêu quí Maria Vũ Thu Thủy của 
tôi đã được về nhà Chúa hơn hai tháng rồi.  Chặng đường 
hai tháng quả là nhiều đau thương thử thách cho tôi và 
gia đình.  Giờ đây, nhớ lại khi nghe tin biến cố xảy ra 
cho chuyến xe bus hành hương ĐHTM ngày đó… Tôi 
thật quá bàng hoàng xúc động và đau đớn… 

Lúc đó, tôi cũng vừa sanh cháu gái thứ tư Thiên 
Hương được hơn hai tuần, và vì mổ lần thứ sáu nên tôi 
rất yếu.  Mẹ tôi đã lên săn sóc cho tôi và các cháu… 
Sáng sớm thứ sáu ngày 8 tháng 8, lúc 5 là sáng có người 
gọi điện thoại cho biết là chuyến xe bus em Thủy đi 
ĐHTM đã bị tai nạn và có người chết… Mẹ và tất cả 
chúng tôi vô cùng hoang mang, lo sợ… cứ luôn cầu xin 
cho Thủy bình an… Anh Đạt chạy đi thăm hỏi tin tức, 
đến 11 là. trưa hôm đó thì chúng tôi thưc sự được tin Em 
Thủy đã mất…  trời đất tăm tối… Mẹ và tôi tưởng chừng 
như ngã gục.  Quỳ trước bàn thờ tôi thầm kêu:  Chúa ơi! 
Mẹ ơi! Sao nỡ lòng???  Em con còn nhỏ… rất đạo đức, 
hiền lành, dễ thương… Em có tội tình gì Chúa ơi!!!  Vì 
mới sanh cùng với niềm đau mất đi người em gái mà tôi 
vô cùng thương yêu, quí mến, nên tinh thần và sức khoẻ 
của tôi suy yếu thấy rõ… 

Quí Cha, các bác,các cô chú và các anh chi em đã 
đến thăm hỏi, chia sẻ, và cầu nguyện cho gia đình tôi 

Nhóm Lê Thị Thành được thành lập vào mùa đông 
năm 2005 sau khi các anh chị tham dự khóa 545 và 546 
tại Houston trở về.  Hầu hết người Việt chúng ta vẫn 
chưa quen dùng tên các vị thánh Việt Nam, vì thế nhóm 
đã chọn thánh Lê Thị Thành làm quan thầy và cũng để 
vinh danh vị tiền nhân hiển thánh 
của chúng ta.  Thời gian này nhóm 
chỉ có bảy anh chị em.  Vào cuối 
mùa Thu năm 2006, nhóm đã hân 
hoan đón nhận một số anh chị của 
khóa 555 và 556. Gần đây nhất, 
nhóm lại được vinh dự welcome 
thêm một số anh chị nữa thuộc 
khóa 564 và 565.  

Hiện nay, nhóm có 17 người 
bao gồm những anh chị: Tích-
Tuyết, Tố Hà-Lâm, Tú-Oanh, Thương-Nga, Hoàng-
Thơm, Mạnh-Vọng, anh Châu, anh Lâm “nhỏ”, anh 
Cường, chi Hương và chị Hoa.  Trong 17 thành viên có 
sáu đôi vợ chồng.  Để giúp cho các buổi họp nhóm được 
hữu hiệu và tiện lợi hơn cho những anh chị này, nhóm đã 
họp mỗi tháng hai lần, tối thứ Hai của tuần lễ thứ ba 
dành cho quí chị và tối thứ Năm dành cho quí anh.  Nhờ 
cách sắp xếp linh động này, khi họp nhóm các anh chị có 

thêm giờ để chia sẻ và cũng không phải bận tâm lo lắng 
cho các cháu vì đã có “nhà em” quán xuyến rồi.  Khoảng 
3-4 tháng một lần, cả hai nhóm “Nam” và “Nữ” sẽ họp 
chung để anh chị em có dịp gặp gỡ, xây dựng tình thân 
và bổ khuyết cho nhau.  Nhìn chung nhóm rất gần gũi, 

chia sẻ thật lòng và thường “bịn rịn” 
rất lâu sau các buổi họp nhóm.  Lý do 
là vì các chị thường trang bị rất đầy 
đủ những thiết bị chống đói, cách 
riêng xin cảm ơn chị Thơm trên lĩnh 
vực “yêu thương bằng hành động” này.   
Nhờ thường xuyên họp nhóm anh chị 
em thấy mình thêm gắn bó với nhau, 
với PT, và với Thầy Chí Thánh.  
Quây quần bên Thầy, anh chị em chia 
sẻ những khó khăn, cản trở, mất mát, 

hoặc cảm nghiệm niềm hạnh phúc của sự dấn thân và 
cho đi.  Xin cảm ơn từng anh chị trong nhóm đã giúp 
nhau sống ngày Thứ Tư tốt hơn, hạnh phúc hơn, và ý 
nghĩa hơn.  Xin thánh Lê Thị Thành cầu bầu, ban ơn để 
chúng con luôn kiên trì, sống chết với nhóm như chính 
ngài đã kiên vững bảo vệ đức tin vì danh Chúa và Giáo Hội.       
De Colores! 

Nhóm LTT 
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Chúc Mừng Bổn Mạng!!!  
Jan 25 – Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại, Bổn Mạng PT Cursillo và hai nhóm trong LN ĐMHCG. 
Nguyện xin thánh Phaolô cầu bầu cho tất cả Cursillistas chúng ta được hăng say truyền bá tin mừng 
như Thánh Nhân và luôn trung thành với ơn gọi Cursillista của mình.   
Chúc mừng!!!  Chúc Mừng!!! 
 

 

Cung Chúc Tân Xuân!!!  
Jan 26 – Tết Nguyên Đán Ký Sửu 2009 
Xin kính chúc quý Cha và tất cả Cursillistas cùng gia quyến một năm mới dư tràn Hồng Ân Chúa, an khang hạnh phúc 
và vạn sự như ý… Chúa. 

 
 

Xin Thầy Chí Thánh luôn nâng đỡ quí Cursillistas kiên trì trong trách nhiệm được giao phó để phục vụ cho PT. 

• VPĐH nhiệm kỳ 2008-2010: 

� Linh Hướng:  Cha Phêrô Bùi Quang Tuấn 

� Trưởng BĐH:  Têrêsa Hoàng Khổng Thiêng 

� Điều Hợp Viên TLĐ:  Giuse Vũ Minh Hoàng 

� Trưởng Khối Tiền:  Giuse Nguyễn Quang Minh 

� Trưởng Khối Khóa 3-Ngày:  Dominico Bùi Quang Huấn 

� Trưởng Khối Hậu:  Lucia Hà Khanh 

� Thủ Quỹ:  Maria Lý Thị Thơ 

� Thư Ký:  Giuse Võ Tích 

� Trưởng Khối Truyền Thông:  Phaolô Trần Bá Lộc 

• Trưởng Liên Nhóm ĐMHCG: 

� Lucia Nguyễn Đặng Thư Thư   

• 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 chị luôn làm palanca cầu nguyện cho tất cả sinh hoạt của PT Cursillo. 

HKT Phụ Trách 

Toàn Ban Biên Tập xin kính chúc 
Cha Linh Hướng và quý anh chị Cursillistas Giáo xứ ĐMHCG & Giáo phận Dallas 

Một mùa Giáng Sinh an lành, một năm mới vạn sự như ý Thầy Chí Thánh 
BBT BTU-Dallas 
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Tĩnh Huấn (Dallas) 

BTU đầu tiên (5/2008) 

Tĩnh Huấn (TLD - Houston) 

Tĩnh Huấn 
(TLD - Austin) 

Phục vụ  

Tiễn Cha Linh Hướng 


