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Quí anh chị Cursillistas thân mến, 
Khởi đầu những tháng nóng vừa qua, hàng vạn dân chúng Hoa kỳ bàng hoàng trước tin 
nàng diễn viên xinh đẹp Farrah Fawcett, nổi tiếng với bộ phim truyền hình Charlie’s 
Angels, qua đời ở tuổi 62, vì chứng bệnh ung thư.  
Không lâu sau, hàng triệu người trên khắp thế giới sững sờ trước tin “vua nhạc pop,” 
chàng ca sĩ tài ba Michael Jackson qua đời ở tuổi 50, vì sài thuốc quá liều hay bị đột quị 
bởi chích thuốc giảm đau, nguyên nhân vẫn chưa được xác định...  
Cũng trong khoảng thời gian này, anh chị em Cursillitas bất ngờ nhận được hung tin người 
con gái của một thành viên phong trào Cursillo vùng Dallas, ra đi ở tuổi 35. Những vì sao vụt 
tắt, để lại trong lòng người bao nỗi tiếc nuối xót xa!  Nhiều tâm hồn tan vỡ! 
Cuộc sống con người không thiếu khổ đau. Đau khổ này tiếp nối đau khổ kia. Sóng nọ chưa 
chìm xuống sóng khác đã dậy lên.  Bao đau khổ và sóng gió như muốn đè bẹp đời người.  
Cứ mãi nghe nhau nói “một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em.”  Nhưng dường 
như chẳng còn sức mà nắm.  Bàn tay rã rời, cứ chực buông trôi. 
Không. Chúa cấm ta thất vọng!  Nếu đuối sức chẳng còn nắm được tay ai, thì hãy để tay 
Ngài và tay anh em nắm lấy ta.  Chính trong sự hèn yếu của con người mà sức mạnh của 
Thiên Chúa sẽ rạng sáng.  Anh hùng tử đạo chỉ xuất hiện trong bắt bớ gian lao.  Cũng 
thế, gương chứng nhân sẽ chói ngời hơn trong quẫn bách đau thương.  
Thế giới hôm nay đang cần những gương chứng nhân sáng ngời biết bao! 
Nhưng trong thời điểm này, nhiều bàn tay rã rời cũng đang cần chúng ta nắm kéo. 
Chúc anh chị em bình an. 

Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR 
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Danh từ  “TRƯỜNG LÃNH ĐẠO” [TLĐ] có lẽ đã 
gây ra khá nhiều ngộ nhận, do cách suy nghĩ về ý nghĩa 
từ ngữ của một số anh chị em Cursillistas, trong PT 
Cursillo ngành Việt Nam chúng ta. Bởi lẽ đó nên sau 
mỗi khóa Cursillo, khi Ban Điều Hành TLĐ mời tham 
gia sinh hoạt TLĐ thì một số anh chị em (nhất là các 
anh chị em lớn tuổi,) thường tỏ thái độ e ngại, hoặc âm 
thầm lãng tránh. Vì vậy, đã có một thời gian, PT Cur-
sillo Giáo Phận Orange, California, phải 
đổi tên ‘Trường Lãnh Đạo’ ra ‘Trường 
Huấn Luyện’ để tránh sự dị ứng của một 
số người.  

Nghe hai tiếng ‘Lãnh Đạo’ không 
thôi, đã làm nhiều người e ngại huống 
hồ lại đặt tiếng ‘Trường’ đằng trước, sự 
e ngại càng tăng thêm. Bởi vì khi nói 
đến Trường Lãnh Đạo, người ta liên 
tưởng ngay đến một nơi khoa bảng, đào 
tạo ra những người tài ba, trọng yếu để 
giữ những vai trò lãnh đạo, như các vị 
lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo đảng phái, 
tôn giáo v.v... Có lẽ vì mang định kiến 
như vậy, nên một số anh chị em e ngại 
nếu đến sinh hoạt trong TLĐ, bạn bè sẽ 
nghĩ mình đang có mưu đồ làm lớn, nên 
nghi ngại chăng? 

Thật ra, TLĐ ở đây chỉ là một nơi tập 
hợp những người cùng mang một chí hướng, cùng 
chung một mục đích, sinh hoạt với nhau, khuyến khích 
và nâng đỡ nhau, để phục vụ cho việc phát triển của 
Phong Trào, và cộng tác với Giáo Hội trong công cuộc 
thánh hóa thế giới. 

Tác phong của những người trong TLĐ phải là 
những người có đầy lòng khiêm nhường, chân tình, và 
có tinh thần phục vụ cao, nhất là phải thấm nhuần lời 
Chúa trong Phúc Âm Thánh Matthêu: “Anh em biết, 
thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị, những 
người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản. Giữa anh em 
thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em 

… Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của 
người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh (Tm. 4: 5) 

thì phải là người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh 
em thì phải là đầy tớ anh em.” (Matthêu 20: 25-27) 

Ngoài ra, TLĐ cũng còn là nơi: 
 Để giúp nhau nên thánh:  Đó là nơi quy tụ những 

Kitô hữu quyết tâm đáp lại ơn gọi làm tông đồ, và đang 
trên đường đi theo vị Thầy độc nhất: Đức Kitô, để làm 
men muối trong môi trường mà mình đang sống. 

 Quy tụ thành cộng đồng:  TLĐ cũng là 
nơi mà các thành viên  tụ họp lại với nhau 
thành một cộng đồng hiệp nhất, tìm hiểu 
và chia sẻ tư tưởng cũng như cảm nghĩ của 
nhau, để phối hợp với nhau trong cùng 
một ý hướng và một mục đích chung. 
 Nơi đào luyện:  Cùng  nhau học hỏi về 

Giáo Hội và PT, giúp mỗi người có thể 
nhận thức về vai trò của mình,  thấu triệt 
các nguyên tắc căn bản, trau dồi các vấn 
đề tu đức, tín lý, kỹ thuật, và nêu cao tinh 
thần phục vụ.  
Không phải chỉ những anh chị em đang 
sinh hoạt trong TLĐ mới là người lãnh 
đạo, mà tất cả chúng ta - những người 
Cursillistas - sau khi tham dự một Khóa 
Cursillo, chúng ta đã trở thành người lãnh 
đạo Kitô giáo, tự nguyện dấn thân vào môi 
trường để đem Đức Kitô đến với nhân 
loại. Vì thế phong cách của chúng ta phải 

được thay đổi, và chúng ta luôn tâm niệm như lời kinh 
nguyện của người Cursillista: “Xin cho con thích làm 
những công tác hèn mọn nhất, và vui mừng trước 
những thành công của người khác.” 

Sau khóa Cursillo, phần đông chúng ta thay đổi 
nhân sinh quan của chúng ta về lối sống, mà trong đó, 
một phần được tác động bởi phong cách của các anh chị 
em trợ tá. Những hình ảnh đó là bằng chứng để giải 
thích đầy đủ nhất về người lãnh đạo và TLĐ.  Mong 
rằng những điều được trình bầy trên, sẽ giải tỏa mọi định 
kiến, nghi ngại khi nhắc đến danh từ Trường Lãnh Đạo. 

BQH 
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Tôi không biết từ đâu phát xuất “hiệu lệnh” họp nhóm vào lúc 6 giờ chiều thứ Ba 16-6-09 của các Cursillistas trong 
đoàn hành hương… Và tôi đã được tham dự một buổi họp nhóm thường lệ trong một bối cảnh bất thường của anh chị em 
Cursillistas thuộc giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tại khách sạn Santo Amaro, dưới bóng Mẹ Fatima.  

Thường lệ, bởi vì đây có lẽ là một buổi họp nhóm hằng tuần của quý anh chị ở Dallas. Bất thường bởi vì buổi họp 
được tiến hành cấp tốc trong khoảng thời gian eo hẹp của một chuyến hành hương với những chương trình sinh hoạt dày 
đặc. Bất thường vì ngoài các anh chị em ở Dallas còn có anh chị Cường, anh chị Hùng từ Orange County, và chúng tôi 
từ San Diego. Bất thường vì buổi họp diễn ra trên phần đất linh thiêng của Mẹ Fatima… và tôi chợt nhận ra rằng bao 
nhiêu điều bất thường ấy là dấu chỉ của hồng ân mà Thầy Chí Thánh và Mẹ Maria đang ưu ái ban cho con cái trong đoàn 
hành hương này. 

Buổi họp nhóm bất thường này cũng còn phản 
ảnh nhu cầu sống trọn vẹn “ngày thứ tư” của người 
Cursillistas.  Sau hơn một tuần lễ thăm viếng 
Thánh Đô và các phần đất linh thiêng ghi dấu 
những phép lạ Thánh Thể tại Lanciano, tại Santa 
Rem cũng như những thánh tích của Thánh 
Giêrađô, của Cha Thánh Piô và giờ đây, tại linh địa 
Fatima này, mọi người trong đoàn hành hương đều 
cảm thấy xúc động và choáng ngợp bởi một niềm 
hân hoan khó tả. Do đó nhu cầu tìm đến với nhau 
để chia xẻ những cảm nghiệm hồng ân nơi người 
Cursillistas càng trở nên thúc bách hơn. Và anh chị 
em Cursillistas đã “tự động” đến với nhau như 
những kẻ có cùng chung một tần số, trong tư thế “một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em.” Thực vậy, những lúc gian 
nan đau khổ trong cuộc sống, người Cursillistas có nhu cầu tìm đến Chúa, tìm đến anh chị em để san sẻ đã đành mà ngay 
những lúc tâm hồn run lên vì hân hoan cảm nhận tình yêu của Thiên Chúa như trong những ngày này, người Cursillistas 
cũng có nhu cầu tìm đến nhau, để nhìn nhau, để mỉm cười với nhau mà không cần phải nói ra lời. Trong thái độ biết ơn 
này người Cursillistas đang nắm tay nhau thật chặt và nắm tay Chúa càng chặt hơn. 

Một số anh chị đã từng đi hành hương trước đây cho biết rằng chuyến hành hương lần này có một không khí thân tình 
và huynh đệ. Điều ấy có thể giải thích khi nhìn thấy cách điều hành vừa hữu hiệu vừa nhiệt tình của hai Cursillistas: anh 
trưởng đoàn Trần Ngọc Oanh (and his boss,) và Cha linh hướng Bùi Quang Tuấn. Mặt khác 52+1 thành viên đoàn hành 
hương (số 1 này là em bé đang được cưu mang trong lòng chị Tuyết) là những thành phần tích cực trong giáo xứ Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp. Và trong 52+1 người ấy lại có đến 22+1 Cursillistas. Họ đến với nhau như những người đã quen 
thân từ thủa nào. Âu đó cũng là “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.” Trong một tập thể vốn đã “dậy men” lại 
còn có thêm những Cursillistas trẻ tình nguyện phục vụ đoàn hành hương, từ việc chấp nhận những chỗ ngồi không được 
thoải mái trên xe bus, việc bốc xếp hành lý, cho đến việc ca hát phụng vụ. Hầu như mọi người đều để mắt chăm sóc cho 
nhau… Tinh thần Cursillo đã thể hiện khá rõ nét trong chuyến hành hương này. Tôi tin rằng tất cả mọi người, từ những 
bô lão cho đến các em thiếu nhi trong đoàn đều cảm nhận được hồng ân của Thiên Chúa và Mẹ Maria thông qua những 
người đồng hành bên cạnh. 

Để kết thúc bài chia sẻ “bỏ túi” này. Hai Cursillistas từ San Diego xin có lời chúc mừng Cursillistas Chánh xứ Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp đã có được một tập thể năng động và nhiệt tình phục vụ làm nòng cốt cho giáo xứ, đặc biệt là anh 
Chủ tịch cộng đoàn TNO (and his boss.) Cầu xin Thầy Chí Thánh và Mẹ Hằng Cứu Giúp đổ tràn ơn lành hồn xác cho 
mọi người trong giáo xứ. 

De Colores! 
Hai Cursillistas miền xa ký tên: Nguyễn thanh Lượng và Lê thị Hải (Hồng) 
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Trở về Sài Gòn sau chuyến kính viếng Đức Mẹ TàPau ở Phan 
Thiết, chúng tôi vội vàng bay ra Huế để được đến kính viếng Đức 
Mẹ La Vang.  

Mới 7h30 sáng chúng tôi đã có mặt tại  Phi Trường Huế.  Đón 
chúng tôi là anh tài xế tên Toản.  Chào hỏi và ăn sáng qua loa, 
chúng tôi lại vội vàng lên xe đi Quảng Trị để mong được đến La 
Vang cho sớm.  Hôm đó mưa âm u và lạnh, cộng thêm đêm hôm 
trước về rất khuya, mọi người thiếu ngủ nên sau vài câu xã giao là 
mọi người ngủ…khò!  Vì lo lắng cho sự an toàn nên tôi và chồng 
tôi thay phiên nhau nói chuyện để giúp anh tài xế tỉnh táo. 

Qua câu chuyện anh Toản cho biết anh sinh ở Đà Nẵng, làm tài 
xế nhiều năm, cũng đã nhiều lần chở khách du lịch thăm viếng La-
Vang. Sau đó anh hỏi tôi: “Cô ơi! Cô về thăm LaVang để làm gì 
vậy?”  Tôi trả lời: “Vợ chồng tôi và các bạn tôi xa xôi về đây là để 
xin ơn”; mặc dù rất mệt và không muốn nói chuyện dài dòng, 
nhưng lúc đó làm như có một động lực nào đó khiến cho tôi muốn 
tiếp tục trò chuyện cùng anh.  Anh Toản cho biết: “Tôi đã đưa biết 
bao nhiêu người đến đây, nhưng không ai nói với tôi là đến đây để 
làm gì cả,” nghe thế tôi liền hỏi: “Vậy anh có điều gì cần cầu xin 
không?  Đức Mẹ ở đây linh thiêng lắm!”  Anh có vẻ ngại ngùng và 
ngập ngừng nói: “Tôi không có đạo, tôi xin được không?”  Tôi nói 
với anh: “Dĩ nhiên là được chứ, Đức Mẹ luôn ban ơn cho những ai 
chạy đến bên Mẹ” và anh kể cho tôi nghe hoàn cảnh của gia đình 
anh: 

“Tôi đã lập gia đình và có một cháu bé khoảng 6 tuổi, cách đây vài năm cháu bị một cơn sốt nặng, sau đó cháu đã bị 
liệt và không nói được, sau nhiều lần chữa trị, cháu chỉ nói được rất ít và đi lại rất khó khăn,cháu rất yếu nên thường hay 
bị té,” anh lại hỏi: “Vậy tôi xin Đức Mẹ chữa cho con tôi được không?”  Tôi thật cảm động và tự nhiên cảm thấy đây là 
Đức Mẹ đưa anh đến để tôi có cơ hội giới thiệu Đức Mẹ cho anh, tôi nói: “Anh cứ cầu xin Đức Mẹ đi!” Anh hỏi tiếp: 
“Vậy tôi nói gì với bà ấy, có thể dạy cho tôi nói chuyện với Đức Mẹ được không?”  Tôi đáp: “nói những gì anh muốn 
nói trong lòng anh với Đức Mẹ, nói như anh nói chuyện với Mẹ của anh vậy.”  Và tôi nói thêm: “Chút nữa tôi sẽ xin Cha 
cùng cầu nguyện cho con anh.” 

Khi đến La Vang trời vẫn còn mưa, chúng tôi cùng đến đài Đức Mẹ, và đứng cầu nguyện rất lâu, quần áo đã bị thấm 
ướt và lạnh.  Tôi nhìn sang bên thấy Anh Toản chắp tay thành khẩn, ngước mắt nhìn lên Mẹ chăm chú, lúc đó tôi thầm 
xin Mẹ ban ơn cho con anh được lành bệnh, để thêm Đức Tin cho một người chưa biết đến Chúa.  Chúng tôi rời đài Đức 
Mẹ vào nhà nguyện để dự lễ chiều.  Thật lâu sau, nhìn qua cửa sổ tôi vẫn thấy Anh Toản thành khẩn đứng dưới chân 
Đức Mẹ, tôi thật xúc động. Vợ chồng tôi lúc đó cùng dâng lời nguyện lên Mẹ một lần nữa, xin Mẹ ban phép lạ chữa lành 
cho bé con của anh.  Anh Toản đã đi lấy bình hứng nước giếng của Mẹ đem vào nhà nguyện, nhờ Cha ban  phép lành để 
mang về nhà cho bé uống. 

Sau lần này Tôi cảm nhận được rằng trong mỗi bước đường đi của chính mình, Chúa và Mẹ luôn dùng mình để cảm 
hóa, đón nhận mọi người và cũng là dịp tôi được nhìn lại chính mình.  Chúa đã ban ơn cho tôi và gia đình tôi nhiều quá, 
đến độ tôi coi đó là chuyện bình thường, trong khi có những người chưa được biết Chúa thì đối với họ là cả một điều gì 
thật lớn lao, cao cả, và vô cùng mầu nhiệm.  Vợ chồng tôi xin Quí Anh Chị thêm lời cầu nguyện cho con gái của anh 
Toản và những người chưa từng được biết Chúa và Mẹ. 

                                                                                                      BL, Dec. 2008    
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Nhóm Andrê Dũng Lạc được thành lập vào năm 2007, lúc đầu gồm có các anh chị em: 
 - Anh chị Nguyễn văn Trọng & Nguyễn thị Thu 
 - Anh chị Vũ tiến Công & Đào thị Luyến 
 - Chị Vũ thị Hường  
 - Chị Đoàn thị Cúc 
Anh Nguyễn văn Trọng làm Nhóm trưởng, vừa mới đây, chả hiểu điều gì làm con tim của anh rung động, chút nữa thì 
văng ra ngoài!  Đầu năm 2008, có anh chị Bùi quang Huấn & Trần thị Ngà đi lêu bêu, đến gõ cửa xin gia nhập, thế là 
Nhóm có thêm hai người nữa. Nhóm hiện nay có tất cả tám thành viên.  

Sở dĩ nhóm chọn thánh Andrê Dũng Lạc làm bổn mạng, vì các thành viên của Nhóm, toàn là những người vào tuổi 
“đang toan về già” (tuổi 60) còn một số khác thì “già quá thể” (tức là từ 70-80 tuổi) như câu ca trong Nhóm đặt ra là: 
“Bẩy mươi là cổ lai hy, Tám mươi chống gậy sắp đi chầu trời.” Do đó Nhóm cần đến DŨNG để làm cho gân cốt được 
vững vàng cứng cáp và LẠC để không bi quan vì hoàng hôn cuộc đời, mà luôn vui vẻ yêu cuộc sống. 

Dưới đây Nhóm chúng em xin trình bày về lịch trình sinh hoạt. Nhóm họp mỗi tháng một lần vào ngày thứ bảy tuần lễ 
thứ hai trong tháng, địa điểm họp thường luân phiên tại nhà các anh chị em trong Nhóm. Mỗi lần hội Nhóm, chúng em 
đến với nhau bằng sự thân tình và chú trọng các yếu tố căn bản: 

Chia sẻ về những gì mà mỗi thành viên đã thực hiện được trong đời sống ngày Thứ Tư, qua kiềng ba chân: Sùng đạo để 
nên thánh. Học đạo để đào luyện. Hành đạo để Phúc Âm hóa môi trường. 

Kiểm điểm để tự thấy những điều bất toàn, thiếu sót của bản thân mình do sự yếu mềm của bản tính con người. 

Khuyến khích nhau hoán cải để giúp nhau mỗi ngày một thăng tiến. 

Ngoài việc cổ động nhau dấn thân vào các môi trường gia đình và xã hội để làm men muối, chúng em cũng còn liên kết 
với nhau bằng lời cầu nguyện Chuỗi Môi Khôi. Do đó, mỗi thành viên trong Nhóm, mỗi ngày đọc 10 kinh Kính Mừng 
để làm đòn bẩy (palanca) cho các hoạt động của Nhóm. Cũng như các nhóm khác, Nhóm chúng em đôi lúc cũng có nhậu 
nhẹt lai rai, để làm cho tình thân trong Nhóm thêm khởi sắc. 

Nhóm Andrê Dũng Lạc 
 

LTS: Vì lý do đặc biệt, bài g/t Nhóm kỳ này không kèm hình.  Anh đại diện Nhóm Andrê Dũng Lạc xin mời một chầu 
phở cho quý ACE nào muốn thấy "dung nhan" các thành viên của Nhóm ☺ . 
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Thánh Kinh ghi lại là chính Chúa cũng phải ngạc nhiên và cảm phục Đức Tin mãnh 
liệt của một số người, như người đàn bà thành Canaan đã xin Chúa chữa lành cho con 
bà bị quỷ ám (Mt câu 15 đoạn 21) hoặc viên sĩ quan xin Chúa chữa lành người đầy tớ 
của ông (câu 8 đoạn 15 tới 23) chính đức tin sống động mãnh liệt này đã làm cho Chúa 
phải thốt “đức tin của bà mạnh thật, bà muốn sao thì được vậy.” (Mt câu 15 đoạn 28) 

Lạy Thầy Chí Thánh. 
Đêm nay Thầy mời gọi con xét lại niềm tin của con, con vẫn tự xưng là người Kitô 

Hữu, là người có niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, thế nhưng, con sống và thể hiện niềm tin 
đó như thế nào?  Liệu con có trân quí niềm tin của con hay không? 

Vâng, cho tới nay con mới nhận ra mình còn tăm tối trong niềm tin, chính con nhiều 
lần cũng phân vân và nghi ngờ Thầy, nghi ngờ sự hiện diện của Thầy trong hội Thánh, 
nhiều lần cầu nguyện với Thầy mà con cảm thấy trống vắng!  Đôi khi cuộc sống con 
không thể cảm nhận được Thầy đang ở với con, những lúc khó khăn con không thấy 
Thầy đang cùng con, đang nâng đỡ con, Thầy thật xa vời… dường như con mất niềm tin 
nơi Thầy, chính Thầy đã nói phúc cho ai không thấy mà tin. 

Thưa Thầy, làm sao sống lại niềm tin nơi sự hiện diện của Thầy qua Bí Tích Thánh 
Thể, con đang sống với niềm tin mơ hồ, chưa dám phó thác cuộc đời của con cho Thầy, 
con vẫn cứ thay Thầy lo toan tất cả. Con đã nhận ra rằng, con đã uổng phí quá nhiều 
thời giờ vào những chuyện vô ích, suốt ngày bận bịu với những chuyện tầm phào, xem ti 
vi nghe nhạc, hay chỉ lo lắng cho thân xác, mà lại để cho linh hồn bị đói, bị khát!  Có 

nhiếu ngày, nhiều tuần, con đã không suy niệm lời Thầy, tệ hơn nữa, là không đụng tới cuốn Kinh Thánh, không nhìn 
hoặc xem thoáng qua, dù chỉ 5 hay 7 phút, như thế đó thì làm sao con có thể bền đỗ trong tình thân với Thầy, thân thiết 
và trở thành bạn tri âm, tri kỷ của Thầy, làm sao con có thể cứu rỗi linh hồn mình và linh hồn người khác. 

Thầy ơi, con tệ quá, Tin Mừng của Thầy là bức thư tình Thầy gởi đặc biệt cho con, mà con chẳng hề để ý tới, tất cả 
kho tàng quí báu, những lời hứa trọng đại của Thầy gói gọn trong đó, nhưng nếu con không tìm kiếm, không tin tưởng, 
không đem ra thực hành, thì chẳng sinh ích lợi gì cho con!  Con quyết tâm từ hôm nay, không ngày nào mà con không để 
giờ suy niệm, nghiền gẫm lời Thầy nửa giờ hay ít nhất cũng 5, 10 phút, xin Thầy giúp con trung thành với lời hứa này. 

Thưa Thầy, cuộc sống này chẳng có ai đem lại hạnh phúc và yêu thương con bằng Thầy.  Thầy đã chứng minh tình 
yêu của Thầy qua Thập giá, Thầy đã hy sinh mạng sống của Thầy để cứu con, nhờ sự chết của Thầy mà con được sống. 
Cuộc đời của Thầy là một kho tàng vô giá của người Kitô Hữu, nhưng nếu con không suy niệm lời Thầy và cầu nguyện 
với lòng tin, thì con không thể nào mở kho tàng ấy được. 

Giờ đây trước sự hiện diện của Thầy, con thành tâm xin lỗi Thầy vì nhiều lần trong những giây phút yếu lòng, thái độ 
của con lúc ấy chắc đã làm Thầy buồn. Bắt đầu hôm nay con sẽ không buồn vì quá khứ, thay vì giam hãm trong khép kín, 
con phải ra khỏi chính mình để đến với mọi người, cho nhau tình yêu thương như Thầy đã yêu thương con, con phải từng 
ngày yêu quí cuộc sống, con sẽ sử dụng tốt tài năng mà Thiên Chúa đã ban cho con, để tạo hạnh phúc cho người khác. 

Lạy Thầy Chí Thánh, 
Con cảm tạ Thầy đã ban cho con nhiều hồng ân, đặc biệt là ơn nhận ra và cảm nghiệm được tình yêu của Thầy. Xin 

Thầy thanh luyện tình yêu trong con, xin cho con tin tưởng tuyệt đối vào mọi lời Thầy phán dạy, để con có thể khám phá, 
trong những điều quí báu dấu ẩn trong đó, để lời Thầy trở nên ánh sáng sức sống của linh hồn con. Xin ban cho con đức 
tin can trường, đức mến nồng nàn. và đức cậy vững vàng.  Xin Thầy gia tăng sự Thánh Thiện và bày tỏ Thánh ý Thầy 
trong con, để con biết thực thi trọn vẹn tin mừng của Thầy.  Amen. 

TB et al 



Bạn có nghe từ đỉnh đồi tiếng búa, 
Lẫn tiếng rên chịu đựng của Thầy tôi? 
Đinh sắt đóng lủng tay chân Người rồi, 

Tiếng chan chát gõ vọng hoài không dứt! 
 

Bạn có xem lúc Người ngã xuống đất? 
Roi quất con Mẹ tan nát cõi lòng, 

Thánh Giá nặng đè lưng gầy uốn cong, 
Mẹ cùng chia nỗi đau không ngần ngại. 

 
Mẹ đứng đó không ngoảnh đầu nhìn lại. 
Đường con đi sao máu chảy không vơi? 

Khổ thân con bầm dập, tóc tả tơi, 
Mẹ vâng theo lối chông gai mỏi mệt. 

 
Bạn có thấy khi Thầy tôi gục chết? 

Tội trần gian Thầy xóa hết cho người. 
Nhưng bao lần tôi hứa chẳng giữ lời? 

Vẫn lạc lối xa vời Ơn Cứu Độ? 
 

Tôi lắng nghe nắng chiều rơi ngoài ngõ, 
Tiếng chân Thầy bước trên cỏ trong đêm. 

Và có nghe tiếng gõ cửa bên thềm, 
Nhưng lặng lẽ, tôi nằm im không dậy! 

 
Mẹ Lộ Đức xin Mẹ thương chỉ dạy, 

Đường đời con gian khó phải cậy trông, 
Vững niềm tin gắn bó hết tấm lòng, 

Như xưa Mẹ đã theo cùng với Chúa. 
 

TBL 
Hành hương viếng Mẹ Lộ Đức 2009 
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Thường thì những người đi hành hương (HH) thánh 
đô, Fatima, Lộ Đức hay mang về với họ ảnh tượng, tràng 
hạt, nước thánh, quà lưu niệm,vv… nhưng vừa rồi cha 
LH Phêrô Bùi Quang Tuấn và một số anh chị trong đoàn 
HH của GX còn mang về một danh hiệu mà chắc từ 
trước đến giờ chưa có người HH nào có được, đó là 
“Certified Hiker.” Vâng đúng 
vậy!  Chuyện là thế này.  Đêm 
thứ 5 của chuyến HH, đoàn đến 
tham quan và nghỉ đêm ở khách 
sạn kế bên đền thờ thánh Ger-
ardo, làng Mater Domini, miền 
Nam nước Ý.  Đền thờ nằm trên 
ngọn đồi rất cao chung quanh 
được bao bọc bởi những rặng núi 
tuyệt đẹp.  Tối hôm đó cha LH 
cùng một số anh chị đi hóng mát 
bằng cách thả bộ xuống chân đồi 
để tìm đường đi sang dãy núi 
phía trước.  Nhìn thì gần nhưng 
đi cũng khá xa vì đường hẹp, 
ngoằn ngoèo, tối thui không đèn.  
Say sưa với thiên nhiên hùng vĩ, 
ngụp lặn trong bầu không khí 
thật trong lành, cuối cùng đoàn 
“thám hiểm” đã đến được chân 
núi phía trước, ai nấy đều ướt 
đẫm mồ hôi.  Đi xuống thì dễ 
nhưng đi trở lên hơi khó à nha, vì 
đường vừa xa lại vừa dốc.  Phu 
nhân của anh Hoạch, chị Thơ, lúc 
này đã thấm mệt, chỉ muốn nghỉ 
chứ không muốn bước nữa.  Từ 
dưới chân núi, nếu trở lại theo đường cũ ít nhất phải tốn 
30 phút.  Nhìn thấy ánh đèn từ nóc nhà thờ, cha LH nghĩ 
nếu chịu khó leo tắt qua một khu rừng thưa thì sẽ trở về 
nhanh hơn.  Lúc này những anh chị khác (không đi), đã 
chờ khá lâu mà chưa thấy đoàn "thám hiểm" trở lại nên 
kéo nhau đến bên hông đền thờ, hướng về phía chân đồi 
la lớn “Cha ơi, anh hỡi” vì lo lắng.  Những tiếng gọi giục 
giã đó đã giúp cha LH đi đến quyết định “Take the short-
cut…”  và cuộc "leo núi xuyên rừng" trong màn đêm bắt 
đầu! Cha LH và anh Lộc cắt rừng dẫn đường.  Các anh 
còn lại phải dìu các chị.  Anh Hoạch dìu chị Thủy mà cứ 

ngỡ là chị Thơ, anh Tích may mắn (vì nếu bà bầu đi mà 
gặp leo núi kiểu này thì chết chắc), nên đưọc “nhờ” dìu 
chị Thơ lên núi.  Còn anh Kỷ thì dìu chị Khanh (dĩ nhiên 
rồi).  Đoàn người mò mẫm tiến lên trong màn đêm, 
đường càng lúc càng dốc, dốc đến nỗi Cha phải cảnh 
giác: “Đừng nhìn xuống vì có thể chóng mặt và té.”  Eo 

ôi! nếu ai lỡ té thì chắc sẽ lăn 
một hơi thẳng xuống chân đồi 
không làm sao thắng lại được. 
Gần lên đến đỉnh, mọi người gần 
như phải bò, dùng cả tay và chân 
để leo.  Tội nghiệp chị Thơ vừa 
mệt, vừa sợ nên người cứ nhũn 
ra, mặt xanh dờn, nói không ra 
tiếng.  Lên đến đoạn cuối cùng, 
các anh chị ở trên đồi đã nhìn 
thấy đoàn quân đang bò bò tiến 
lên nên ra sức vỗ tay cổ động.  
Cuối cùng thì đoàn thám hiểm 
cũng đã "bồng bế" nhau lên được 
đến đỉnh nhưng than ôi có một 
bức tường chắn khá cao nên vẫn 
không thể nào leo lên được.  
Đang lay hoay, tính nhờ những 
anh chị ở trên thả dây xuống kéo 
lên thì Cha LH đã tìm được 
đường đi vòng qua bức tường và 
qua đường này, cảm tạ Chúa, 
đoàn thám hiểm đã lên được trên 
sân nhà thờ bình an, người ướt 
như tắm.  Wow! người ở trên 
xuống, người ở dưới lên, tất cả 
hòa vào nhau, chụp hình, bắt tay, 

nói cười ầm ĩ, vui như Tết.  Sau một hồi náo nức mọi 
người thấm mệt và cùng chúc nhau ngủ ngon để chuẩn bị 
cho cuộc hành trình ngày mai.  Trong chuyến đi này, có 
rất nhiều kỷ niệm nhưng chắc chắn đối với những 
“Certified Hiker,” đây là một kỷ niệm thật khó quên. 
Buổi tối hôm đó, không chỉ độ cao của ngọn đồi nhưng 
khoảng cách giữa người và người, cũng đã được chinh 
phục.  Xin cảm tạ Thầy Chí Thánh, cảm ơn những người 
bạn vì đã cho nhau những phút giây thật tuyệt vời, yêu 
thương, thắm thiết trong tình Chúa, tình yêu, và tình bạn.  

VT  
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Q1. 
[Cursillistas thắc mắc]: V/Đ ơi… (Ủa, mà V/Đ thuộc phái nào vậy?  Tui hỏi vì trong BTU7 có nghe V/Đ 

théc méc như thế với một chị nào đó đã đặt câu hỏi í mà!)  Nghe tin mùa Thu năm ni Houston sẽ mở khóa Ba 
Ngày, tui nôn nức quá vì muốn ghi danh làm y tá, í quên làm trợ tá.  Có điều tui vì nhiều lý do (trong đó có phần 
hơi làm biếng!) nên hổng thể nào sinh hoạt TLĐ được, dzậy là tui sẽ hổng đủ tiêu chuẩn để làm trợ tá hở V/Đ?  
Huhuhu! Đùa dzậy thôi, câu hỏi nghiêm chỉnh của tui nè:  Để được chọn làm trợ tá, người Cursillista cần phải 
có những điều kiện nào và tại sao phải thỏa mãn những điều kiện đó?  Ký tên, một nữ Cursillista.  

[Vấn Đáp]: Chào chị Cursillista! Trước hết xin cảm ơn chị đã đặt câu hỏi để V/Đ tui có việc làm vì sợ ngồi 
không rảng rang quá sẽ bị obesity chết sớm tội nghiệp.  Về vấn đề chị muốn biết V/Đ thuộc phái nào thì hổng có 
câu trả lời vì V/Đ là một nhóm anh chị Cursillistas (giúp trả lời các théc méc liên quan đến PT) chứ không phải 
chỉ một người nên V/Đ đành bó tay không trả lời được, mong chị thông cảm.  Khi nào nhóm này bị layoff hết 
chỉ còn một người thì anh/chị đó sẽ trả lời cho chị sau, nhất trí như dzậy nghen! Mới đọc đến đoạn chị hỏi muốn 
ghi danh làm y tá, V/Đ tui tưởng chị gởi lộn địa chỉ nên đang tính chuyển email tới BS Oanh hoặc Baylor Medi-
cal Center nhưng đọc hết câu mới biết à thì ra chị muốn ghi danh đi trợ tá.  Trước khi trả lời câu hỏi của chị, V/
Đ xin mạn phép sửa hai chữ “Để được chọn làm trợ tá” thành “Để có thể đi trợ tá.”  Lý do V/Đ sửa hai chữ này 
là vì vấn đề không phải là chọn hay không chọn mà là nên hay không nên thôi.  Để có thể giúp các khóa sinh 
một cách hữu hiệu trong khóa Ba Ngày, PT và TLĐ có đặt ra một số điều kiện mà người trợ tá nên có.  Ai hội đủ 
điều kiện đều có thể đi trợ tá chứ không chọn lựa gì hết, dĩ nhiên là ưu tiên cho những anh chị ghi danh trước vì 
số trợ tá có giới hạn.  Những anh chị không hội đủ điều kiện thì nên nhường cho những anh chị có thể giúp các 
khóa sinh tốt hơn. Mỗi nơi mỗi khác nhưng riêng ở Liên Nhóm mình điều kiện để đi trợ tá là “Phải tham dự đầy 
đủ các buổi Tĩnh Tâm Trợ Tá, ưu tiên cho các anh chị thường xuyên sinh hoạt TLĐ và/hay đã có kinh nghiệm 
trợ tá.”  Tại sao phải thỏa mãn những điều kiện đó? Xin thưa vì trong các buổi TT Trợ Tá và các buổi hội thảo 
TLĐ có hướng dẫn và thảo luận rất chi tiết về nhiều vấn đề liên quan đến trợ tá như: Vai trò người Trợ Tá, Kỹ 
thuật tiếp xúc cá nhân, diễn biến tâm lý của khóa sinh trong khóa Ba Ngày, vv...  Mục đích chính của người trợ 
tá là nâng đỡ và tạo điều kiện để giúp các khóa sinh gặp gỡ: chính họ, Thầy Chí Thánh, và anh em; vì thế người 
trợ tá cần chuẩn bị thật kỹ càng để có thể đáp ứng được mục đích nói trên.  Hy vọng V/Đ đã trả lời câu hỏi của 
chị và rất mong chị sẽ đi trợ tá trong Khóa Ba Ngày sắp tới.  

 

Q2. 
[Cursillistas thắc mắc]: Xin hỏi V/Đ là cứ mỗi lần đi họp Ultreya, hoặc tham dự các ngày hội lớn của PT, 

mỗi anh chị em Cursillista phải đeo miếng bảng da tòng teng trước ngực. Vậy miếng da bò này phát xuất từ lúc 
nào, ai sáng chế, và mang ý nghĩa gì ? Ký tên, Hóc Búa. 

[VĐ]: Chà, câu hỏi thật hóc búa như tên người hỏi J. Theo thiển ý của V/Đ, tất cả chúng ta đều mang miếng 
da bò đã lâu, nhưng  hình như chẳng ai hiểu được xuất xứ của nó ngoại trừ một điểm đặc biệt là nhìn vào màu 
sắc của miếng da, ta đoán được thâm niên trong PT của người đeo nó. Thí dụ: anh chị em nào đeo miếng da bò 
còn vàng khè, thì đúng y bon là loại lính tò te mới ra lò. Còn anh chị nào đeo miếng da đã lên nước bóng, đen 
ngòm, nét chữ trên mặt bảng da đã phai mờ,  thì đúng là bậc trưởng thượng, lão làng. Ngoài việc nhìn vào màu 
sắc để phân biệt thâm niên, tấm bảng da cũng gây khá nhiều rắc rối cho những anh chị nào có tính hay quên. Bởi 
vì đi họp Ultreya mà quên không mang bảng da thì coi chừng sẽ bị cấp trên “nhắc nhở ” hoặc có nguời còn đùa 
rằng “Hễ ai đi họp không mang bảng da, sẽ bị phạt 5 đô.” Về phần hai của câu hỏi, V/Đ xin khất lại để lặn lôi 
năm châu tìm kiếm ngọn ngành rồi sẽ trả lời sau vì V/Đ thật sự không biết miếng da bò xuất xứ từ lúc nào, ai 
sáng chế và mang ý nghĩa gì?  Nếu tiền bối nào có câu trả lời xin email “gỡ bí” dùm. V/Đ tui xin hết lòng đa tạ!  

* Quý anh chị Cursillistas nếu có thắc mắc xin liên lạc với V/Đ theo email: BTU.Dallas@yahoo.com  

VT & LH Phụ Trách 
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Lễ Thánh Phêrô Phaolô Tông Đồ - Chúc Mừng Bổn Mạng…  

 

June 29: Lễ Thánh Phêrô Phaolô bổn mạng cha Linh Hướng Bùi Quang Tuấn và cha Phó 
Nguyễn Tất Hải.  Xin kính chúc quí cha luôn nhiệt thành trong công việc chăn dắt con chiên 
theo gương hai Thánh Nhân.  Xin Thầy Chí Thánh luôn gìn giữ hai cha luôn hồn an xác 
mạnh, trung kiên theo Thầy đến cùng.  Cũng xin chúc mừng quí Cursillistas có tên thánh 
Phêrô Phaolô theo gương các thánh làm chứng nhân cho Thầy Chí Thánh để nước Chúa 
càng ngày càng rộng mở.  
 

 

Cursillitas và Chuyến Hành Hương về nhà Chúa… 

Cảm tạ Chúa đã cho một số quý anh chị Cursillistas (Dallas & Cali-
fornia) được tham dự chuyến hành hương cùng GX ĐMHCG để viếng 
thăm các Thánh tích tại Rome, Portugal, Spain, và France.  Đặc biệt 
ACE đã được viếng thăm pháp trường, viếng mộ, và đền thờ Thánh 
Quan Thầy, đồng thời dâng Thánh Lễ kết thúc năm Thánh PhaoLô  và 
nhận Ơn Toàn Xá. 

Với sự hướng dẫn của cha linh hướng, ACE đã được bồi dưỡng tâm 
linh, thêm nhiều ơn Chúa và Mẹ Maria.  Cám ơn anh chị Cursillistas 
trưởng đoàn TN Oanh - Cẩm Tú đã bỏ công tổ chức và cám ơn tất cả 
quý ACE đã cùng sống trong tinh thần cộng đoàn dân Chúa suốt thời 
gian Hành Hương (8/6 - 22/6). 
 

Cursillistas và Những Người Anh Em…  

 Xin góp lời cầu nguyện cho linh hồn Anna Vân Hà Stocco vừa được Chúa gọi về ngày 17 
tháng 6 - hưởng thọ 35 tuổi - sớm được hưởng nhan Thánh Chúa cùng với hai con Marcus và 
Catherine.  Đồng thời, xin quý anh chị tiếp tục chung lời cầu nguyện cho anh Matt Stocco và 
gia đình của Cursillista Hà Khanh & anh Thái sớm tìm được sự bình an trong tay Chúa và Mẹ. 

 Xin quý anh chị tiếp tục cầu nguyện cho quí anh chị Cursillistas đang bệnh hay thai nghén 
và gia đình được tràn đầy ơn Thánh Chúa và Mẹ Maria. 

 

HKT Phụ Trách 

 Houston:  Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam dự trù sẽ tổ chức hai Khóa Cursillo năm 2009 tại Trung Tâm  
 St. Paul Cursillo Houston. 

 Khóa Nữ  579:  Từ chiều thứ Năm ngày 1 đến chiều Chúa Nhật ngày 4 tháng Mười  
 Khóa Nam 580:  Từ chiều thứ Năm ngày 8  đến chiều Chúa Nhật ngày 11 tháng Mười 

 Dallas chúng ta có thể gửi 10 ứng viên và 10 trợ tá cho mỗi khóa, nên quí anh chị nào có bảo trợ ứng viên xin  
 liên lạc ngay với anh Trưởng Khối Tiền để điền đơn hoặc biết thêm chi tiết: 
 Nguyễn Quang Minh:  điện thoại 972-496-8479 hay email Minh_NguyenQ@yahoo.com.   
 Xin quí anh chị làm palanca dâng Thầy Chí Thánh ban nhiều hồng ân cho hai khóa .    

 California:  Xin quí anh chị làm Palanca cho Đại Hội Cursillo Toàn Quốc 19 và đại hội Thế Giới sẽ được tổ 
chức tại Đại Học California State Unversity, San Bernardino (CSUSB), từ ngày 30-7 đến 2-8-2009 được kết 
quả như ý Thầy.  

 Cũng xin Thầy Chí Thánh gìn giữ các Cursillistas khắp nơi đến được đi về bằng an. 
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