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Quí Cursillistas thân mến, 
Trong cuốn Christian Living, tác giả Lafcadio Hearn 

kể về một ngôi làng ven biển nước Nhật cách đây vài trăm 
năm. Vào một buổi chiều mùa thu, có cơn địa chấn  làm dân làng giật mình. Không 
lạ gì với bao trận động đất hay xảy ra, nên sau đó dân làng lại tiếp tục với những 
công việc dang dở. Thế nhưng phía trong đất liền, trên một ngọn đồi xa, có người 
đàn ông đang đứng bên khung cửa, dõi mắt hướng nhìn chân trời. Ông thấy mặt 
nước sao sẫm lại khác thường. Dòng chảy của nó như đi ngược chiều gió, và rút 
dần xa bờ.  

Qua kinh nghiệm, người đàn ông biết chuyện gì sắp xảy đến. Ông muốn báo 
động cho dân làng. Nhưng từ ngọn đồi đến xóm chài dưới kia cũng non vài cây số. 
Ông liền hô đứa cháu lấy cho ông cây đuốc, rồi đi ra cánh đồng sau nhà. Những bó 
lúa mới gặt chất đống như rực vàng hơn dưới ánh nắng hoàng hôn. Ông đưa ngọn 
đuốc vào mấy đống lúa. Lửa bốc lên ngùn ngụt.  

Xa xa dưới kia, dân làng trông thấy lửa. Tiếng chuông ngôi đền vang lên báo 
động. Mọi người vội vàng chạy lên cứu hoả.  

Khi họ lên tới ngọn đồi... người đàn ông chỉ tay ra biển, nói: “nhìn kìa!” Một 
bức tường nước khổng lồ đang tiến vào bờ. Nó đổ ập xuống trên những chiếc nhà 
mong manh, hết đợt này đến đợt kia. Mọi sự nát vụn dưới bao đợt sóng hung bạo. 
Vài phút sau, tất cả yên vắng trở lại. 

Trên ngọn đồi, không ai nói một lời nào. Sững sờ! Mãi sau người đàn ông mới 
thốt lên: “Đó là lý do tại sao tôi đốt đám lúa mới gặt của tôi.” 

400 mạng người được cứu. Nhưng người đàn ông giàu có trong làng bây giờ 
trở thành người nghèo trong các người nghèo. 

Quí anh chị em Cursillistas thân mến,  
Trong bối cảnh của Mùa Đau Thương và Phục Sinh, câu truyện trên đây gợi 

lên trong tâm hồn anh chị em hình ảnh hay ngôn từ nào của Thánh Kinh? Và ánh 
sáng của lời Kinh Thánh đó soi chiếu bước đường chứng nhân của mình như thế 
nào? 

Một phút suy tư sâu lắng sẽ mang lại những tháng ngày Mùa Chay ý nghĩa.  
Một chút hy sinh chân thành sẽ làm cho ánh sáng Phục Sinh tràn đầy. 
Xin Chúa, Mẹ chúc lành và đồng hành với anh chị em. 

Thân mến trong Thầy Chí Thánh, 

Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR 

Tháng 3 năm 2009 - Số 6 



Bản Tin Ultreya  Tháng 3 - 2009 Trang 2   

động của PT. Qua Ngài chúng ta được mặc khải về Thiên 
Chúa Cha. Bản chất Kitô giáo được tạo thành bởi chính 
Đức Kitô thành Nazareth. Riêng PT chúng ta thường 
xưng tụng Đức Kitô bằng tên gọi thân mật là Thầy - 
Thầy Chí Thánh - chúng ta gọi Ngài là Thầy, tất nhiên 
chúng ta là môn đệ. 

2. Ân Sủng: Khi chúng ta sống đời sống nên thánh, 
là chúng ta đang sống trong ân sủng, đang sống gắn bó 
với Đức Kitô. Ân Sủng là món quà Thiên Chúa trao ban 
cho nhân loại nhờ Đức Kitô và Giáo Hội. 

3. Đức Tin: “Thiên Chúa mặc khải chính Ngài cho 
nhân loại trong Đức Kitô nhập thế.” (Do Thái 1:1, Gioan 
1: 14-18, Mt 11:25-27) Vì thế Đức Tin tuyệt đối vào 
Thiên Chúa, là sự kiện siêu nhiên, cũng giống như sự 
mặc khải. Đức tin còn đòi hỏi sự đáp trả xin vâng trọn 
vẹn của chúng ta với Thiên Chúa. PT luôn thực hiện sự 
gặp gỡ giữa chúng ta và Thiên Chúa, trong đó đức tin là 
sự ràng buộc khắng khít với Người. 

4. Giáo Hội: Giáo Hội là nhiệm thể Đức Kitô, nơi 
duy nhất để chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Giáo Hội chính 
là con đường dẫn đến Ơn Cứu Độ. Giáo Hội được thiết 
lập bởi Đức Kitô, nên những ai khước từ sống trong giáo 
Hội, thì họ có thể không được lãnh nhận ơn Cứu Độ. 

5. Các Phép Bí Tích: Thiên Chúa gặp gỡ nhân loại 
qua các phép bí tích mà Giáo Hội cụ thể hóa nơi họ. Bí 
tích mở ra hai chiều kích; chiều thẳng đứng là sự hiệp 
thông với Thiên Chúa. Chiều ngang là sự hiệp thông giữa 
con người với nhau. Đây là sự liên hệ không những với 
Chúa, nhưng cũng còn liên hệ với tha nhân và thế giới. 

Hy vọng tóm lược này sẽ giúp chúng ta không còn 
bối rối khi gặp những cụm từ nêu trên. 

Bùi Quang Huấn 

Mỗi lần đọc những trang sách báo, hay những tập tài 
liệu của PT Cursillo, chúng ta thường hay gặp cụm từ nói 
đến yếu tố quan trọng của PT. Đó là: SỐNG & CHIA 
SẺ NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN (để trở nên người Kitô 
hữu đích thực.)  Nhưng có lẽ còn một số anh chị em 
chưa hiểu, hoặc hiểu một cách khái quát. Vậy hôm nay 
chúng ta cùng nhau chia sẻ để tìm hiểu vấn đề.  

Trước hết: SỐNG là Sống như thế nào?  Chúng ta có 
hai nếp sống, vừa là một Kitô hữu, vừa là một Cursillista.  
Là một Kitô hữu. Chúng ta được Giáo Hội mời gọi phải 
lớn lên từ giọt nước của bí tích Rửa Tội, do đó phải liên 
tục hoán cải đời sống, để mỗi ngày chúng ta một trở nên 
thánh thiện, đồng thời chúng ta phải đáp ứng ơn gọi tông 
đồ, phục vụ Giáo Hội trong sứ mạng loan truyền Tin 
Mừng Cứu Độ. 

Là người Cursillista, chúng ta còn có đời sống Ngày 
Thứ Tư, mà PT khuyến khích mỗi  Cursillista phải thực 
hiện công việc này cho trọn vẹn. Ấy là chúng ta phải 
thường xuyên tham dự Hội Nhóm và Ultreya. Đây là hai 
phương tiện hữu ích và cần thiết đối với tất cả mọi Cur-
sillistas. Ngoài ra, chúng ta còn được yêu cầu phải thực 
thi trong đời sống thường ngày ba nhiệm vụ mà ta 
thường gọi là “kiềng ba chân.”  Được ví như kiềng ba 
chân, vì cả ba phải được thực hiện đồng đều, nếu một 
trong ba chân không cân bằng sẽ làm cho chiếc kiềng 
nghiêng ngả. Đó là: 

Sùng Đạo Để Nên Thánh. Mỗi Cursillista, trong 
cuộc sống, phải được hoán cải liên tục, hầu sống đời 
sống ân sủng và gắn bó với Đức Kitô, giúp chúng ta ngày 
một trở nên hoàn hảo và nên thánh. 

Học Đạo Để Đào Luyện. Chúng ta phải học hỏi về 
PT, để hiểu biết đường lối, mục đích, phương pháp của 
PT, như vậy những hoạt động không làm sai lệch bản 
chất PT. Học hỏi về Giáo Hội để hiểu biết về Giáo Hội vì 
có hiểu biết Giáo Hội  ta mới yêu mến và phục vụ Gíao 
Hội một cách đắc lực hơn.  Học hỏi Kinh Thánh, để áp 
dụng Lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. 

Hành Đạo Để Phúc Âm Hóa Môi Trường. Mời gọi 
chúng ta sống đời sống chứng nhân, dấn thân vào các 
mội trường xã  hội để trở nên men, muối hầu làm dậy 
men trong môi trường bằng ánh sáng Phúc Âm. 

Thứ đến: CHIA SẺ NHỮNG ĐIỀU CĂN BẢN. 
Vậy những điều gì được gọi là căn bản?  Qua nhiều ý 
kiến đóng góp của các nhà lãnh đạo, cuối cùng Ủy Ban 
Soạn Thảo (Cuốn Những tư tưởng nền tảng của PT Cur-
sillo) đã đặt trọng tâm vào năm điều căn bản sau đây: 

1. Đức Kitô: Đức Kitô là trung tâm điểm mọi hoạt 

Tài liệu tham khảo:  
- Những Tư Tưởng Nền Tảng 
- Ngày Thứ Tư 
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Thành lập Hè năm 2007.  Xuất thân từ gia cấp “lao động” hay trong “bếp núc,” 
chuyên nghề nấu nướng, lau chùi nhà, quét dọn vệ sinh nên đa số có màu da “bánh 
mật,” thấy ông Thánh Martino hơi giống mình nên chọn Ngài làm bổn mạng. 

Nhóm gồm có 9 người.  Mỗi người một vẻ nhưng “kẻ thì 8 lạng người nửa cân.”  
Có những cái nhất, cái nhất số một là luôn 9 nút và còn 9 cái nữa, đây nhé: 

♦ Gần đất xa trời nhất: Louis Đặng Hiếu Sinh, Khóa 565 Houston 2007, 
sinhdangh@yahoo.com, 214-284-5179 

♦ Có nụ cười tươi nhất: Alphonso Nguyễn Tiến Đạt, khóa 535 Houston 2004, dnguyen78@verizon.net, 214-773-7865 
♦ Phục vụ hăng say nhất: Phaolo Nguyễn Kỳ  Sơn, Khóa 546 Houston 2005, sonknguy@cisco.com, 972-679-7339 
♦ Kỹ lưỡng và cẩn thận nhất: Gioan Baotixita Trần Richard, Khóa 565 Houston 2007 rvtran07@hotmail.com,  919-931-9122 
♦ Không thích nói, chỉ thích làm nhất: Giuse Phạm Long Thành, Khóa 546 Houston 2005, no email, 469-258-5383 
♦ Có cái miệng dẻo quẹo nhất: Giuse Nguyễn Đức Chiến, Khóa 565 Houston 2007, chiennguyen1964@yahoo.com, 972-977-2934 
♦ Tầm vóc đồ sộ nhất: Gioan Nguyễn Cường, Khóa 565 Houston  2007, vty3@tx.rr.com, 214-202-4326 
♦ Hoa nở giữa rừng gươm, can đảm nhất: Maria Đỗ Mỹ Yến, Khóa 564 Houston 2007, myyen_do@yahoo.com,  972-423-9793 
♦ Nhanh nhẹn và nấu ngon nhất: Giuse Kim Hoàng Jimmy, Khóa 565 Houston 2007 jkim97@yahoo.com, 469-348-8160 
Chính nhờ những cái NHẤT mà nhóm Martino đã luôn gắn bó với nhau, chung vai sát cánh với nhau trong tất cả mọi việc được giao phó. 
Trưởng nhóm là Nguyễn Kỳ Sơn. Khi mới thành lập gồm 7 thành viên, nhờ ngọn lửa 565 nên họp hành chia sẻ rất sốt sắng hằng 

tháng. Sau đó nguội dần vì “lao động khá vất vả.” Có lẽ Thầy Chí Thánh thương tình nên gửi thêm ngọn lửa Đỗ Mỹ Yến đến để sưởi 
ấm. Hiện nay nhóm đã rất sốt sắng, nhất là khi nhân số lại tăng lên con số 9 thật đẹp.  

Mỗi tháng họp nhóm vào tối thứ Hai tuần lễ thứ hai đều đặn. Cầu xin ngọn lửa ngày thứ Tư sẽ ấm áp mãi trong lòng con cháu 
Thánh Martino. 
De Colores! 

Nhiều lúc tôi tự nghĩ mình đã chọn lầm nghề.  Vâng, 
thường xuyên phải tiếp xúc với bệnh nhân mà lại sợ bệnh 
nhân!  Quả vậy, cứ bước chân tới bệnh viện là tôi có cảm tưởng 
mình đang đi vào vòng trời ảm đạm thê lương đầy nước mắt. 

Hằng ngày chứng kiến những cảnh vỡ sọ, bể đầu, gẫy chân, 
gẫy tay, thập tử nhất sinh.  Hằng ngày nghe những tiếng rên la 
thảm thiết của bệnh nhân đang bị bạo bệnh hành hạ. Lòng tôi 
thản nhiên đến độ băng giá lúc nào không hay. 

Nhưng sau khi tham dự Khóa Cursillo về, tôi phải tạ ơn 
Thầy Chí Thánh vì tại đây đối với tôi chính là môi trường tốt 
nhất để tôi đem tình yêu của Chúa đến với những bệnh nhân 
tôi gặp gỡ.  Tảng băng đã tan đi và lửa yêu thương của Chúa 
Kitô đang biến đổi tôi, thôi thúc tôi, tôi không còn thờ ơ lãnh 
đạm.  Trái lại, thân ái với mọi người, hòa nhã, vui vẻ với bệnh 
nhân.  Tôi luôn luôn ân cần hỏi thăm, vui vẻ trò chuyện với họ, 
cố gắng đem lại niềm vui hy vọng cho họ. 

Công việc chính của tôi là tiếp dưỡng khí cho bệnh nhân 
trong trường hợp khẩn cấp.  Thường thì bệnh nhân cảm thấy 
dễ chịu khi được thở oxygen, nhưng cảm thấy bất tiện vì dây 
nhợ chằng chịt.  Khi nhịp thở đã đều hòa, tháo dây ra họ cảm 
thấy thoải mái, ánh mắt vui tươi và còn có người cám ơn tôi. 

Nhưng một hôm tôi và cô y tá người Phi Luật Tân phải tiếp 
oxy cho một ông Mỹ tuổi ngoài 60.  Vừa làm vừa hỏi thăm và 
cố tạo thân mật với ông, nhưng tuyệt nhiên ông tỏ ra hết sức 
lãnh đạm.  Khi thấy sắc mặt của ông đã hồng trở lại, nhịp thở 
đã đều, chúng tôi tháo dây ra.  Vẫn thái độ lạnh như tiền, 
không biểu lộ vui vẻ, thoải mái như các bệnh nhân khác.  Khi 
bà vợ vào thăm, ông nói với bà vợ:  Ông muốn ra khỏi đây, 
không muốn nhìn mặt hai đứa Việt Cộng. Thì ra ông nghĩ hay 
liên tưởng chúng tôi là Việt Cộng nên có thái độ lạnh lùng như 
vậy.  Nghe xong tôi không khỏi ngỡ ngàng một lúc. Cô y tá 
người Phi chắc chắn không biết Việt Cộng là gì, còn tôi sang 
đây khi còn nhỏ xíu, nào biết Việt Cộng nó ra làm sao!  Tuy 
vậy tôi vẫn vui vẻ, chào ông rồi đi ra. 

Ngày hôm sau tôi gặp lại cả hai vợ chồng, ông chồng xin 
lỗi tôi về lời phát biểu hôm qua.  Tôi cười xòa rồi hỏi thăm ông. 

Có lần tôi tâm sự với một bác lớn tuổi, bác cho biết chắc 
ông Mỹ này là một cựu quân nhân từng chiến đấu ở Việt Nam.  
Có thể ông đã nếm mùi tù Cộng Sản, ông bị ám ảnh nên mới 
thốt ra câu trên.  Biết vậy tôi càng thông cảm với ông hơn. 

(Chia sẻ chứng nhân của Lâm)                
VL & TT 

Nhóm Martino 
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Kính thưa cha Linh Hướng 
Thưa quí anh chị Cusillistas 
Tôi là Cursillista đã tham dự Khóa 3 Ngày, khóa 26 vào năm 1970 tại Xuân Lộc, 

Việt Nam. Vì vận nước đổi thay, nên từ sau 1975 cho đến 2005 tôi ngưng sinh hoạt với 
PT Cursillo. Với thời gian 30 năm dài đã làm cho chính bản thân tôi gần như nguội hẳn 
với những gì tôi đã nhận từ Khóa Tĩnh Huấn 3 Ngày năm xưa! 

Khi về sinh sống tại GX. ĐMHCG tôi diễm phúc được tham gia đoàn thể Đạo Binh 
Leigo Marie, và dần dà được quí anh chị trong P/T Cursillo khuyến khích tôi trở lại sinh 
hoạt  với phong trào, để tiếp tục hành trình đời sống Ngày Thứ Tư của một Cursillista 
nguội lạnh như tôi! Đây là một cơ hội quí báu cho tôi.  Mặc dù với công tác của người 
Leigo, nhưng cũng không quên mình là một Cursillista là biết Phúc Âm Hóa môi trường. 
Nên mỗi khi đến với môi trường, tôi đều kết hợp cả hai:  Quân Binh của Mẹ và người Cur-
sillista của Giáo Hội với ý hướng - Một tay nắm Chúa,một tay nắm anh em. 

Nhân đây xin chia sẻ với Cha và quí anh chị trường hợp đơn cử của một gia đình đã được Ơn Chúa sau khi người 
phối ngẫu qua đời. Hai vợ chồng kết hôn với nhau nhưng đạo ai nấy giữ, vợ đạo Công Giáo, chồng Phật Giáo. Rồi chị vợ 
bị lâm bệnh nặng và đã xin Linh Mục xức dầu, tôi đã có dịp tháp tùng.  Khi vào nhà chị ấy không thấy bàn thờ Chúa đâu 
cả! một điều đáng buồn! Và sau đó anh chị em trong Leigo thay phiên nhau đến thăm, đọc kinh, cầu nguyện cho chị.  
Chúng tôi dần dần làm quen với anh chồng chưa biết Chúa! Nhờ trợ giúp của Mẹ Maria nên đã cảm hóa anh và sau trở 
thành thân thiết. Hôm đọc kinh Tôn Vương Mẹ, chính anh đã bày biện bàn thờ với hoa nến rất trang trọng! Rồi những 
ngày trước khi chị vĩnh viễn ra đi, chính anh đã gọi điện thoại xin đưa Mình Thánh Chúa đến cho chị do yêu cầu. Rồi lúc 
chị hấp hối, các anh chị Leigo luôn túc trực bên chị, giúp chị dọn mình chết lành. Anh đã thay đổi hẳn, anh đã nhờ anh 
chị em chúng tôi giúp đỡ mọi thủ tục tang lễ theo nghi thức Công Giáo. Anh ấy rất hài lòng với những việc làm của anh 
chị Quân Binh Mẹ Maria, với tinh thần yêu thương của một Cursillista như tôi mới trở về. Sau khi chị qua đời, anh cũng 
bắt đầu tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật. Người con gái của anh đã Rửa Tội, nhưng không giữ đạo, không mấy khi đến 
Nhà Thờ. Bây giờ cũng trở lại đi Lễ, dự cấm phòng, và hiện đang dự lớp Giáo Lý Dự Tòng - Tạ ơn Chúa! 

Thưa quí anh chị, đây là kết quả không ngờ, với Thiên Chúa mọi việc đều có thể xảy ra, và theo tôi không cần nói 
nhiều, nhưng cần thể hiện bằng việc làm, thể hiện tinh thần yêu thương như Chúa đã dạy chúng ta! Cảm ơn quí anh chị 
đã lắng nghe! 

Nguyễn Trọng 
Một Cursillista già 

Thưa Cha, 
Quý Anh Chị Cursillitas thân mến, 
Bản Tin Ultreya [BTU] đã được hình thành từ tháng 5 năm 2008 với những đề mục thường xuyên gồm: 
*Thư Linh Hướng *Kỹ Thuật Phong Trào *Đời Sống Ngày Thứ Tư *Giới Thiệu Nhóm, và *Tin Tức. 
BTU6 - Tháng 3, 2009 ra mắt với một nội dung dồi dào hơn, chứa đựng nhiều tâm tình hơn, và nhất là 
BTU đã được hình thành bằng tấm lòng và sự khát khao của rất nhiều người, trong đó có quý anh chị, 
những Cursillitas đang đồng hành với BTU.  Ban Biên Tập [BBT] xin trân trọng giới thiệu đến tất cả 
những đề mục mới của BTU:  * Trang Vấn Đáp  * Bài viết vui, và * Bài Suy Niệm.  
BBT xin được cảm ơn Cha và quý anh chị.  BBT mong mỏi được đón nhận những thắc mắc, đóng góp ý 
kiến, công sức, và bài viết… Xin quý anh chị tiếp tục đồng hành với BBT trên con đường phụng sự… 
Thân ái trong Thầy, 

Ban Biên Tập  
BTU.Dallas@yahoo.com 
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[Cursillistas thắc mắc]: Xin chào quí anh chị phụ trách mục Vấn Đáp của Bản Tin Ultreya [BTU].  Xin vui lòng giải 
đáp thắc mắc của tôi là mỗi khi chúng ta hội họp, thường hay hát bài “De Colores.” Vậy bài hát này có mang biểu 
tượng gì của Phong Trào [PT] hay không? 

[Vấn Đáp]: Thật là một hân hạnh, mục Vấn Đáp [VĐ] vừa mới ra lò, đã được quí anh chị hưởng ứng, nâng đỡ. Cám ơn 
anh bạn (xin cho tôi miễn nêu tên) đã “mở hàng” cho tiết mục này, hy vọng mục này sẽ “ăn nên làm ra.”  Để trả lời câu 
hỏi của anh, thật ra bài hát De Colores (tạm dịch là Muôn Màu Muôn Sắc) chỉ là một bài hát dân ca Tây Ban Nha, với 
điệu nhạc vui nhộn và lời ca rất bình dị. Ngay từ đầu, PT đã dùng bài hát này để mở đầu cho các cuộc hội họp, hầu tạo 
một bầu khí vui vẻ làm hưng phấn tinh thần anh chị em Cursillistas.  Bài hát này đã được rất nhiều người ưa chuộng, 
được dịch ra nhiều thứ tiếng, và thường xuyên được dùng trong các buổi hội họp của PT.  Vì bài hát trở thành quá phổ 
biến nên có người còn muốn biến nó thành một biểu tượng của PT, hay thậm chí còn coi như một cái gì đó thuộc về 
thiêng liêng.  Suy diễn như vậy e rằng không đúng đắn. Thật ra bài hát De Colores cũng thường được hát trong Khóa Ba 
Ngày với mục đích tạo không khí vui tươi, sau mọi tiết mục, nhằm giảm thiểu những căng thẳng.  Đơn giản như vậy.  
Mong chúng ta hiểu và nhận định đúng đắn về vị trí của bài hát này. 
   

[Cursillistas thắc mắc]: Xin chào Vấn Đáp, tôi mới đi khóa về không lâu, thuộc loại lính mới. Theo kinh nghiệm binh 
nhì của tôi thì Khóa Ba Ngày cũng đồng nghĩa với Khóa Cursillo.  Không biết tôi hiểu như vậy có đúng không và nếu 
được xin giải thích thêm về ý nghĩa của hai tên gọi này? 

[VĐ]: Thân chào anh, người đã khiêm nhường nhận mình là binh nhì nhưng thật ra câu hỏi của anh khó thuộc loại Sỹ 
Quan.  Để trả lời câu hỏi Sỹ Quan dựa vào kiến thức binh nhì của VĐ thì quá khó nhưng VĐ xin cố gắng.  Theo tiếng 
Tây Ban Nha, chữ Cursillo có nghĩa là một khóa học ngắn hạn.  Theo PT thì Khóa Cursillo là một khóa học ngắn, học 
hỏi về Kitô giáo nhằm chia sẻ và sống những căn bản của người Kitô hữu đích thực.  Khóa Ba Ngày đúng như tên gọi, 
kéo dài từ chiều Thứ Năm đến chiều Chúa Nhật và Ba Ngày cũng là thời gian Saulê (thánh bổn mạng PT) đã chịu tình 
trạng mù lòa sau khi bị ngã ngựa trên đường đi Damas.  Thú thật, Ba Ngày của khóa và Ba Ngày Saulê bị mù lòa có liên 
hệ gì với nhau hay không thì không rõ nhưng có một điểm tương đồng ở đây:  Ba ngày sống trong mù lòa, Saulê đã trải 
qua một cuộc hoán cải để trở thành một Phaolô, công cụ được Chúa dùng loan báo Tin Mừng cho dân ngoại.  Ba Ngày 
trong khóa cuối tuần, khóa sinh cũng trải qua một tiến trình hoán cải để sau đó trở thành những Cursillistas, làm chứng 
cho Thầy nơi môi trường xã hội.  Như vậy, Cursillo và Khóa Ba Ngày có ý nghĩa khác nhau nhưng theo cách thường 
dùng thì Khóa Cursillo và Khóa Ba Ngày đều nói về một khóa học cuối tuần mà chúng ta đều đã trải qua để trở thành 
người Cursillistas.  Một lần nữa cảm ơn anh đã hỏi rất hay và xin anh tiếp tục gởi câu hỏi tới VĐ trong những số tới anh nhé. 
   

[Cursillistas thắc mắc]: Xin chào Vấn Đáp, kể từ khi sinh hoạt với LN ĐMHCG cho đến giờ, năm nào tôi cũng đóng 
tiền Niên Liễm, chưa trễ lần nào.  Tôi chỉ có một thắc mắc là không biết tiền Niên Liễm được sử dụng như thế nào, xin 
VĐ vui lòng giải thích cho tôi hiểu thêm. 

[VĐ]: Cảm ơn chị đã mạnh dạn nói đến một vấn đề rất tế nhị và ít khi được trình bày một cách thỏa đáng.  Trước hết xin 
cảm ơn chị đã đóng niêm liệm đều đặn hằng năm và chưa hề một lần trễ, VĐ xin tặng chị một tràng pháo tay thật lớn, vỗ 
tay lên bà con ui!  Bây giờ VĐ bắt đầu trả lời hén.  Quĩ Niên Liễm được dùng cho các chi phí như sau:  Đóng lệ phí cho 
Văn Phòng Điều Hành cấp Miền và cấp Quốc Gia (550USD/năm); ấn phí cho BTU (~700USD/năm); muớn xe đưa đón 
hai khóa Nam và Nữ đi dự khóa ba ngày ở Houston, xăng, thức ăn, và hoa để tặng các tân Cursillistas (~1,000USD); 
thỉnh thoảng cũng xin lễ, bông hoa, phúng điếu và vài thứ linh tinh khác.  Nhìn chung thì quĩ Niên Liễm chỉ vừa đủ để 
chi cho các khoản nói trên, khi tổ chức liên hoan hay tiệc chào đón tân khóa sinh thì các nhóm thường chia nhau các phí 
tổn, không xuất quĩ (bởi vì không còn quĩ để mà xuất !).  Hiện giờ quĩ cũng có dư chút đỉnh vì năm ngoái Houston không 
mở Khóa Ba Ngày nên phần quĩ này vẫn còn nằm im không cựa quậy.  Hy vọng VĐ đã trả lời câu hỏi của chị, nếu còn 
thắc mắc gì xin liên lạc chị Thủ Quĩ của Liên Nhóm ĐMHCG theo đ/t (972) 690-6075. 

VT Phụ Trách 
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Tin mừng thánh Matthêu , đoạn 26 câu 69 đến câu 75; 
Khi ấy, ông Phêrô đang ngồi ngoài sân, thì có một người tớ gái đến bên Ông và nói: “Cả Bác nữa, Bác cũng đã theo ông 
Giê-su, người Ga-li-lê đó chứ gì?” Ông liền chối trước mặt mọi người: “Tôi không biết Cô nói gì!” Ông đi ra đến cổng, 
thì một người tớ khác thấy ông, liền nói với những người ở đó: “Bác này cũng theo ông Giêsu người Na-za-rét đấy.”  
Nhưng ông Phê-rô lại chối: “Tôi không biết người ấy.”  Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phê-rô mà 
nói: “Đúng là Bác cũng thuộc bọn họ.  Cứ nghe giọng nói của Bác là biết ngay.”  Bấy giờ ông Phê-rô liền thốt lên những 
lời độc địa và thề rằng: “Tôi không biết người ấy.”  Ngay lúc đó có tiếng gà gáy.  Ông Phê-rô sực nhớ lời Đức Giê-su đã 
nói: “Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần.”  Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết… 
Lạy Thầy Chí Thánh! Khi đọc chủ đề suy niệm: “Thành Tâm Thống Hối” Con đã cao ngạo nhủ thầm: mình đâu có làm 
tội gì ghê gớm để phải “Thành Tâm Thống Hối!” 
Vâng, Thưa Thầy! Con tự cảm thấy mình đi lễ giữ đạo rất tốt, con siêng năng nhiệt thành tham gia các sinh hoạt trong 
giáo xứ, thỉnh thoảng con còn tham gia việc từ thiện, con không gian lận của ai, con cũng chẳng hề làm hại người nào… 
và con tự mãn nguyện với chính con… Nhưng, Lạy Thầy! Nghe qua đoạn tin mừng trên của Thánh Matthêu con chợt 
thấy ray rức, bối rối… rồi con tự xét mình: nhìn lại bản thân, nhìn lại chính mình, con thấy hình ảnh chối bỏ Thầy của 
Thánh Phêrô xưa kia, chính là điều đã và đang xảy  ra mỗi ngày trong đời sống bình thường của chính con. 
Thầy ơi! 
Con đã chối từ Thầy khi con thiếu trách nhiệm với người thân trong gia đình!  
Con đã chối từ Thầy khi con từ chối ACE đồng sự cần con giúp đỡ! 
Con đã chối từ Thầy khi con làm ngơ trước những ACE nghèo khổ ngoài đường! 
Con đã chối từ Thầy khi con thiếu bác ái với ACE quanh con!  
Con đã chối từ Thầy khi con sống ích kỷ thiếu khoan dung! 
Con đã chối từ Thầy khi con vô ơn bạc nghĩa! 
Con đã chối từ Thầy khi con thiếu lòng khiêm nhường! 
Con đã chối từ Thầy khi con chỉ biết chỉ trích ACE con! 
Con đã chối từ Thầy khi con khoe khoang và nâng cao cái TÔI của con! 
Con đã chối từ Thầy khi con sống dối trá bất công! 
Con đã chối từ Thầy khi con không chu toàn ơn gọi của người Cursillitas… Thưa Thầy còn nhiều và rất nhiều lần con đã 
nhẫn tâm xúc phạm Thầy, chối từ Thầy… qua hành động, cử chỉ, và qua lời nói… 
Thưa Thầy! Lời Thầy đã chẳng dạy con: “những gì các con làm cho Anh Em con là các con làm cho chính Thầy” đó 
sao… con vẫn biết thế… Nhưng con thản nhiên, con đã không đáp trả hết lòng của con với lời dạy bảo của Thầy, … Và 
cho dù con có vô tình tệ bạc thì Thầy vẫn luôn yêu thương con và đã hy sinh cho con... Giờ đây, nhìn lại chặng đường 
thương khó củaThầy đã đi qua, và hình ảnh của Thầy trầy trụa rướm máu trên Thập Tự giá… Lòng con thực sự hổ thẹn 
và cảm nhận ra rằng cái TÔI to lớn của con chính là cái tội, những lần con xúc phạm đến Thầy là chính con lại làm Thân 
Thầy thêm trầy trụa rướm máu, và chính tội lỗi xấu xa của con đã nhẫn tâm đóng đinh Thầy lần nữa! … Thưa Thầy! Tận 
sâu thẳm tâm hồn con, con chân thành dâng lên Thầy tất cả những sự yếu đuối, những Tội con đã xúc phạm đến Thầy… 
     Lạy Thầy Chí Thánh! Con biết con thật bất xứng! Nhưng với tâm tình thành tâm thống hối của con trong mùa Chay 
Thánh này, con xin Thầy Tha thứ cho những tội lỗi của con, xin thánh hóa con và giúp sức cho con biết hoán cải chính 
mình mỗi ngày. 
     Lạy Mẹ Maria, Mẹ Hằng Cứu Giúp của con; con xin phó thác đời con cũng như tội lỗi con cho Mẹ.  Xin bước chân 
Mẹ đồng hành bên con và nâng đỡ con mỗi ngày, như xưa kia, bước chân Mẹ đã đồng hành cùng Chúa Giêsu đến đồi 
Canvariô vậy. 
AMEN 

TT 
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- Anh à! tới đây xem cái món anh thích nè! 
- Để anh đi thay đồ cái đã, từ từ cũng còn đó mà! 
- Món nầy đặc biệt lắm. Anh có nhớ tuần trước anh 

nhắc cái gì không? 
Không hiểu Nhà tôi hôm nay mắc mớ gì mà hỏi đố nữa. 

Tôi nghĩ thầm, đàn bà có khi rắc rối sự đời, chuyện hôm 
qua chưa chắc mình còn nhớ, cô nàng cũng biết vậy mà còn 
đố chuyện tuần trước.  Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi cũng lò 
dò xuống bếp xem cô nàng làm gì mà có vẻ hứng thú vậy. 

- Đố anh biết cái gói gì đây?  
Vừa nói  nhà tôi vừa chỉ cái gói giấy dầy trong bịch nylon. 
Lại đố nữa!  “Trời, sao mà cứ vặn vẹo anh hoài vậy cô 

nương, vừa lái xe chạy suốt hai tiếng đồng hồ, đòi nợ mà 
người ta không trả, đang bực bội đây, có biết không mà 
cứ đố nầy đố nọ.”  Tôi  nghĩ thầm chứ không dám nói 
thành lời, vì biết tính “hiền  thê” của tôi quá, không dại 
gì chọc quê để  “lãnh đạn.” 

- Có em mới biết chứ làm sao anh biết được? Vợ cưng 
ơi! (Thiệt tình “cưng” không vô trong lúc nầy!) 

Nhà tôi cười rạng rỡ, vừa mở bọc giấy vừa nói: 
- Cái đùi heo rừng, chị Bảo Châu vừa đem cho hồi sáng 

này. Cái món mà anh ao ước tuần trước đó! 
- Vậy hả? Đã thiệt!  
Tôi cảm thấy vui và cái mệt như vừa tan biến khi nghĩ đến 

một bữa “heo rừng xào lăn” cùng vài người bạn nhậu 
cuối tuần… 

*** 
Buổi trưa đang ngồi ngáp dài trước máy computer - giá 

mà được nằm ngủ một giấc - chợt điện thoại reo. Tôi 
nhấc máy.  Thì ra anh Bảo gọi. Anh nói, đang đi làm tự 
nhiên thèm ăn thịt heo rừng, nếu mấy người bạn có săn 
được nhớ cho anh hay. Anh không thích mua ngoài chợ 
vì thịt để lâu không ngon! 

Cũng lại cái tính “hay tìm hiểu” của đàn bà. Nhà tôi 
ngồi gần đó lên tiếng hỏi: 

- Em nghe loáng thoáng… hình như anh Bảo cho anh 
thịt heo rừng hả? 

- Làm gì anh Bảo có, anh ấy muốn ăn thịt heo rừng nên 
hỏi thăm vậy thôi. 

- Anh à!… nghe nói anh Bảo không được khoẻ… hay 
mình tặng anh ấy cái đùi heo rừng đi! 

Tôi lặng thinh không trả lời, vì thật tình tôi cũng đang 
thèm một bữa nhậu với bạn bè mà chưa có thì giờ, nếu 
đem cho thì… tiếc quá! 

Buổi chiều về, mở tủ lạnh ra Nhà tôi lại nhắc: 
- Anh đem cái đùi heo rừng cho anh Bảo đi anh.  Chắc 

ảnh thèm lắm mới gọi anh để hỏi. 
Tôi quay sang nhìn Nhà tôi  - cái nhìn còn  buồn hơn  

cả “mùa thu lá bay” -  “Anh cũng vậy. Anh cũng đang 
thèm mà sao em đành lòng bắt anh ngậm miệng nuốt 
nước miếng vậy… đúng là ‘ác thê!” Nghĩ vậy nhưng tôi 
cũng đem biếu anh Bảo cái đùi heo với một chút tiếc 
nuối vì mất một  chầu “heo rừng xào lăn” với bạn bè vào 
cuối tuần. 

Nụ cười tươi tắn, đầy thích thú của anh Bảo khi nhận 
“món quà” làm tôi cũng cảm thấy vui theo. 

*** 
Chuyện cái đùi heo rừng rồi 
cũng quên đi cho đến hôm tôi 
được tin anh Bảo đột ngột ra đi 
với nỗi bàng hoàng tiếc 
thương. Trong những hồi tưởng 
về anh Bảo, lòng tôi chợt loé 
lên một niềm an ủi “Mình đã 
kịp cho đi một món quà rất nhỏ 

nhưng chắc đã đem niềm vui  đến cho bạn. Nếu bây giờ 
có tặng một trăm cái đùi heo thì anh Bảo cũng không còn 
để nhận.” 

Sự ra đi của anh Bảo đã cho tôi một bài học lớn: Hãy 
biết cho đi cái mình đang có - mà người khác cần. Cho 
có nghĩa là sẽ mất, cũng có nghĩa là chết đi một chút 
riêng tư, nhưng sẽ nhận được sự sống mới đó là niềm vui 
và sự bình an. 

Cám ơn Nhà tôi đã gợi ý. Cám ơn anh Bảo đã nhận 
món quà nhỏ. Thật ra tôi mới là người nhận. 

Đặng Hiếu Sinh 

 

♦ Nhóm PV Miền VIII cho Đại Hội Mùa Xuân 2009 hoặc khóa Lãnh Đạo Ba Ngày cho ngành Việt Nam sẽ được 
tổ chức vào khỏang đầu tháng Năm tại Dallas.  Khi biết thêm chi tiết sẽ thông báo sau. 

♦ Houston dự định sẽ mở Khóa Ba Ngày vào Tháng 10,  để chọn lựa ứng viên thích hợp và chuẩn bị cho anh chị 
trợ tá để giúp khóa xin quý anh chị tích cực và thường xuyên tham dự Trường Lãnh Đạo. 

♦ 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.  



 

Xin quí anh chị em cầu nguyện cho 
chuyến đi Việt Nam để giúp cho các em 
bé khuyết tật, mồ côi của Cursillistas 
Nghĩa-Phương được tốt lành. 
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Chia sẻ nỗi buồn xa cách…  
Thời gian vừa qua một số người thân của quý anh chị Cursillistas vùng Dallas đã về nhà Chúa không khỏi làm người còn 
lại thương tiếc.  Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa cho các linh hồn sớm được hưởng Thánh Nhan và xoa dịu niềm 
đau xót xa cách người thân cho người còn lại. 
* Dec 28, 2008 – Linh Hồn Maria chị của Cursillista Châu tạ thế tại Iowa. 
* Jan 23, 2009 – Linh Hồn Matthew cậu của Cursillista Hương tạ thế tại Oklahoma. 
* Jan 24, 2009 – Linh Hồn Giuse nhạc phụ của Cursillista Chiến tạ thế tại Việt Nam. 
* Jan 31, 2009 – Linh Hồn Đa Minh thân phụ của Cursillista Định tạ thế tại Việt Nam. 
* Feb 05, 2009 – Linh Hồn Gioan Baotixita (Cursillista) bạn đời của Cursillista Tâm tạ thế tại  
                            Richardson 
* Feb 08, 2009 – Linh Hồn Giuse bác của Cursillista ThưThư tạ thế tại Arlington (Texas). 
* Feb 13, 2009 – Linh Hồn Giuse chú của Cursillista ThưThư tạ thế tại Amarillo (Texas). 

Thương Nhớ Cursillista Gioan Baotixita Bùi Quang Bảo 
Liên nhóm GX ĐMHCG xin chào từ biệt người anh em của khóa Cursillo 516/2002 tại Houston.  Không quên được câu hỏi 
của anh trên đường đi dự khóa cùng với một số anh và trợ tá, anh đã hỏi:  “Mình đóng mỗi người có 100 đô cho ba ngày, 
vậy mình ăn uống ngủ nghỉ ra sao?” và sau khi về anh đã chia sẻ “Trước đây không lần hạt nhiều, đến đó đọc cho người 
này 10 kinh, người kia 10 kinh (anh liệt kê một tràng tên), có đêm lần đến mấy chuỗi.”  Bây giờ ở gần Chúa, anh đừng 
quên cầu nguyện cho mọi người nhé!  Hôm tiễn đưa anh, mặc dầu là ngày thứ Hai, nhưng rất đông Cursillistas đến dự lễ 
và một số đã dâng tiếng hát để cầu nguyện cho anh được sớm hưởng phúc Thiên Đàng.  Thương Nhớ anh! 

HKT Phụ Trách 

Công Tác Tông Đồ... 
 

Cũng xin quí anh chị em cùng góp lời nguyện 
cầu cho công cuộc bảo vệ sự sống cho các thai 
nhi tại Hoa Kỳ và tại Việt Nam được theo Thánh 
ý Chúa. 

Một tay nắm anh em... 
Liên nhóm xin góp lời cầu nguyện cho Cursillista Vũ Tiến Công và các anh chị em đang đau yếu được chóng bình phục.  
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