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CÓ NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG 
“Đồ giả hình: các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, hồi 

hương, và thì là, còn những điều quan trọng hơn trong lề luật, là đức 
công bình, lòng nhân từ và lòng tin thì các ngươi lại bỏ qua; đáng lẽ 
phải làm những điều này và không bỏ các điều kia” (Mt 23: 23). 

Dâng cúng đền thờ là việc tốt, làm cho nơi thờ phượng thêm 
xinh đẹp, đáng yêu là điều đáng quí, nhưng nếu chú trọng bên 
ngoài mà quên xây đắp tô điểm bên trong là mất quân bình, có khi còn là giả hình. “Phải 
làm điều này và không bỏ qua điều kia,” Chúa Giêsu dạy như thế. 

Lề luật là những gì phải được thi hành, nhưng có điều này quan trọng hơn điều kia, hay 
ưu tiên hơn điều khác. Đức Giêsu đã chỉ ra một số điều quan trọng: đức công bình, lòng 
nhân từ, và lòng tin.  

Thử hỏi anh chị em và tôi có giữ được 3 điều quan trọng đó trong cuộc sống mình không? 
Có mẩu tin được đăng trên một tờ báo địa phương: một người đàn ông tên H. Donald 65 

tuổi sống tại Bonner, Idaho. Ông về hưu được 2 năm rồi, nhưng con cái thất nghiệp và hơi 
thiếu thốn; thế nên để giúp chúng, ông xin làm thêm bằng việc gác đêm cho một nhà máy 
sản xuất nước ngọt. Một hôm ông mừng húm khi thấy chiếc vé số mình mua tuần trước 
trúng 14 triệu. Ông về nhà chờ vợ về để khoe tấm vé tuyệt vời kia. Thế là tối đó, hai ông bà 
rầm rì bàn bạc về việc sử dụng số tiền. Cuối cùng họ nhất trí là sẽ dâng cho nhà thờ 20%, 
con cái, họ hàng, bạn bè 50%, và còn lại hai vợ chồng sẽ dùng để đi chu du năm châu bốn 
bể. Sáng hôm sau, theo kế hoạch, họ sẽ ra nhà băng rút tiền một lần. Nhưng thức dậy, ông 
chồng không thấy vợ đâu. Ra vườn, vào bếp cũng chẳng thấy. Ngay tấm vé số cũng bốc 
hơi. Hiểu được ý định “chơi riêng” của bà vợ, ông thấy mình dại dột vì đã không ký tên 
ngay vào sau tấm vé. Bây giờ kiện cáo dễ gì thắng. Nhưng còn nước còn tát. Ông ra nhà 
băng báo cáo vụ việc; qua tiệm tạp hoá nơi ông mua vé để kiếm người làm chứng mình đã 
mua tấm vé ở đó, nhờ máy thâu hình của cửa tiệm làm sáng tỏ cho vụ việc. Bất chợt nhân 
viên phát hiện tấm vé ông mua tuần trước là để cho tuần này xổ, nhưng số trúng thì lại là số 
của tuần trước. Tréo cẳng ngỗng chưa! 

Kết quả là ông trúng... gió, nhưng đáng buồn là cái gió đó đã kéo bà vợ “lơ mơ” đi mất 
tiêu, ôm theo tấm vé số trúng sai ngày. 

Người ta nói đây là câu chuyện khó tin nhưng có thật. Thật thế nào không biết, chỉ thấy 
rằng trong cuộc đời này không thiếu những người giống như 2 nhân vật trong câu chuyện 
trên: có người tin nhau, có lòng nhân từ, sẵn sàng chia sẻ công bằng cho nhau những may 
mắn hay bao điều tốt lành mình có, và cũng có người không tin nhau, hoặc làm cho người 
khác không tin mình, sống không có lòng, ích kỷ, thiếu công bằng, muốn chơi riêng.  

Chân thành tự vấn xem ta đang thuộc thành phần nào? Mình có cố gắng sống phần quan 
trọng của lề luật là nhân từ, công bình, và lòng tin không? Hiện tôi có nhân ái, chia sẻ tới 
mức công bằng những ơn phúc có được từ niềm tin không? 

Cụ thể với bối cảnh hiện nay: Anh chị em có nghĩ rằng việc giới thiệu và bảo trợ người 
đi khoá 3 ngày, hy sinh tham gia trợ tá, tiếp đón tân khoá sinh vào dòng chảy của “ngày thứ 
tư,” là những việc của nhân từ, công bình, và niềm tin – là những việc quan trọng mà Đức 
Kitô đang mời gọi chúng ta không?  

Nếu câu trả lời là “có” thì anh chị em đã biết mình phải làm gì. Nếu câu trả lời là 
“không” thì thú thật tôi lại chẳng biết mình phải làm gì. 

De Colores! 
Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR 
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Bất cứ một sinh thể nào cũng phải thay đổi, tuy 
nhiên mỗi sinh thể tự biểu hiện những hình thái 
thay đổi bên ngoài, nhưng vẫn giữ cái căn tính hoặc 
bản sắc của nó. Từ sự kiện này, cho chúng ta một ý 
niệm căn tính là cái gì đó thuộc về bản thể trên cả 
hai phương diện tĩnh và động. 

Phong trào [PT] Cursillo cũng vậy, PT là một 
thực thể, có ý hướng và lịch sử riêng biệt. Vì thế PT 
rất cần sự thay đổi để thích hợp với hoàn cành của 
thời đại hầu tăng trưởng và phát triển, đồng thời còn 
là một đáp ứng cần thiết, có khà năng phục vụ hữu 
hiệu những nhu cầu của con người trong xã hội. 

Mặc dù rằng, bàn chất PT đã được mô tả bằng 
nhiều cách, nhưng ngày nay PT được xác định: PT 
Cursillo là một phong trào, và là phong trào của Giáo Hội, có những phương pháp riêng,  giúp cho mỗi cá nhân hay tập 
thể sống những điều căn bản của người Kitô hữu đích thực. Đồng thời giúp cho mọi người khám phá và chu toàn ơn gọi 
của mình, thúc đẩy việc hình thành các nhóm Kitô hữu nòng cốt để loan báo Tin Mừng. 

Khi tự xác định là một phong trào, hẳn nhiên PT coi mình như là một tổ chức có tính cách quần chúng, hòa mình vào 
trong các cơ cấu quần chúng, thực hiện mục tiêu thánh hóa con người. Là một phong trào của Giáo Hội, PT Cursillo tha 
thiết được dự phần vào sứ mạng của Giáo Hội, qua việc liên kết với các tổ chức khác, cộng tác chặt chẽ với họ trong mọi 
hoạt động tông đồ. Đồng thời luôn chứng tỏ tinh thần hiệp thông hết lòng với các vị chủ chăn bằng mối tương quan phụ 
tử. Phương pháp của PT Cursillo được áp dụng một cách thực tiễn và cẩn trọng, giúp cho việc ứng dụng phương pháp 
không những gìn giữ được căn tính của phong trào mà còn mang lại sự hoàn hảo và đạt hiệu năng, chứ không phó mặc 
cho sở thích cá nhân hay tuỳ hứng, ngỏ hầu làm sai lệch bàn chất và yếu tính của PT.  

Ngoài việc giữ cho căn tính không bị sai lệch, PT cũng cố gắng duy trì sự thống nhất trong mọi tổ chức và sinh hoạt. 
Nhờ vậy mà tất chúng ta, những người Cursillistas không phân biệt chủng tộc, quốc gia, mỗi khi gặp nhau là chúng ta có 
thể thích nghi, hòa đồng với nhau trong ý nghĩ cũng như trong hành động qua Ultreya và Hội Nhóm, thân tình chia sẻ 
những kinh nghiệm trong đời sống ngày Thứ Tư. 

Đọc trong Thư Tín của VPTU tháng 8/2009, Linh Mục Salmini nhận định rằng, những yếu tính độc đáo của PT Cur-
sillo, đã làm cho PT khác biệt hẳn với các phong trào khác của Giáo Hội.  Trong cuốn sách “Lời Trần Tình Của Tôi,” 
ông Bonnin cũng đã nêu ra những nhận xét: “Chúng ta có thể so sánh PT Cursillo như một cái cây, ta vui mừng vì thấy 
cây phát triển bởi hạt giống truyền giáo đã đem lại hoa trái. Tuy nhiên cũng có những điều làm chúng ta đau lòng khi ở 
một vài nơi người ta xem Cursillo như cây thông Giáng Sinh, và đã treo lên đó những bóng đèn, và những đồ trang trí, 
làm cho nó thêm vẻ sặc sỡ. Chính điều này đã phá huỷ tiến trình đơn sơ và trong sáng của Cursillo.” 

Thật vậy, những nhận định trên có thể rất đúng với thực trạng ở một vài địa phương, khi muốn áp dụng một số thay 
đổi cho phù hợp với tình hình và đáp ứng đòi hỏi của hoàn cảnh, nhưng vì đi quá xa và nhất là không còn giữ được yếu 
tính căn bản, thì sự thay đổi, dù đầy thiện chí, cũng chưa chắc đã tạo được kết quả tốt đẹp, ngược lại còn gây xáo trộn 
làm chia rẽ trong nội bộ. Ngoài ra, có một số anh chị cho rằng, Hội Nhóm và Ultreya như hiện nay không đủ hấp dẫn đề 
đưa những anh chị em Cursillistas khác đến tham dự. Khi đặt vấn đề như vậy, chúng ta nên xét một khía cạnh khác là 
mình có thực sự yêu mến và gắn bó với PT không, và chúng ta có thực sự hiểu rõ ý nghĩa của Hội Nhóm và Ultreya 
không, vì Hội Nhóm (cho cá nhân) và Ultreya (cho cộng đồng) là hai phương tiện căn bản giúp thăng thiến và kiên trì  
đời sống người Kitô hữu. Chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của hai phương tiện này, lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy nó 
thực sự hấp dẫn, và sự thay đổi nếu làm cho sai lạc căn tính và bản chất của PT thì lúc ấy PT sẽ mất đi cái đặc tính của 
nó và không còn là Cursillo nữa. 

BQH 
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Như quí anh chị đã biết, tôi và gia đình bị Chúa thử thách đau thương dồn dập!  Tưởng rằng không chỗi dậy và gục 
ngã luôn rồi bỏ cuộc, nhưng nhờ lời cầu nguyện, lòng bác ái, tình bạn thắm thiết trong tinh thần người Cursillista - Một 
tay nắm Chúa, một tay nắm anh em.  Thế nên tôi đang được vực lên. 

Cha Linh Hướng và đoàn hành hương dù đang xa xôi ngàn dặm, khi được hung tin, đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện 
cho Linh hồn Anna và cho tôi được có niềm tin mà chấp nhận mất đi đứa con gái yêu quí như để dâng lên Ngài một bông 
hoa đẹp nhất của gia đình tôi!  Anh Oanh gửi email phân ưu với những lời an ủi chân tình.  Ngoài những tấm lòng 
thương mến, chia sẻ niềm đau qua những mẩu chuyện Thánh, các chị trong nhóm Teresa Hài Đồng, nhóm Andre Dũng 
Lạc, đến nhà đọc kinh, hát ca lời nguyện cầu, ôi cao quí dường bao.  Chị Lam mang vào tay tôi một cái vòng với hình 
các Thánh, xin cho tôi biết noi gương can đảm vác Thánh Giá như các Ngài, Xuân Thảo trao một tượng ảnh ĐMHCG, 
xin Mẹ phù trợ đỡ nâng tôi những lúc nguy biến, khỏi chước ma quỉ cám dỗ trong lúc tôi chới với như mất lòng tin.  
Những món quà ý nghĩa từ chuyến hành hương và đặc biệt nữa là Nước Thánh Đức Mẹ Lộ Đức mà Chị Khanh Nguyễn 
đã chiết cho tôi 3 ve nhỏ, vì đi máy bay nên phải giới hạn độ nặng hành lý.  Tôi để Nước Thánh trên bàn thờ trong phòng 
ngủ và quên bẵng. 

Thời gian gần một tháng sau khi con gái tôi qua đời, miệng đắng, khó ngủ, tôi thường dùng thuốc Lunesta để giúp tôi 
ngủ và bớt cơn ho dị ứng vào ban đêm mà tôi đã bị hơn 6 tháng rồi.  Bác Sĩ đã đổi 3, 4 thứ thuốc khác nhau, thuốc trị 
Alergy, thuốc giảm bớt acid từ bao tử, nhưng không thấy hết.  Rồi đêm hôm ấy, tôi lại lên cơn ho và khó trở lại giấc ngủ, 
tôi chợt nhìn lên bàn thờ và thấy 3 ve Nước Thánh Đức Mẹ Lộ Đức chị Khanh cho mà tôi đã quên.  Tôi ngồi dậy vừa ôm 
ngực, với lấy ve Nước Thánh vừa khấn với Mẹ Maria rằng “Mẹ ơi, bây giờ con chỉ xin Mẹ cho con đêm nay đừng ho 
nữa và được một giấc ngủ ngon, hay là Mẹ muốn con được một giấc ngủ dài như con gái con, con xin sẵn sàng, và xin 
cho ve Nước Thánh nầy là liều thuốc ngủ để con đừng nhớ đến chai thuốc ngủ nữa.”  Tôi liền uống hết ve lớn và được 
một giấc ngủ say ngon lành từ quá nửa khuya cho đến khi mặt trời đã chếch nắng lúc 9 giờ sáng.  Hình như đã lâu lắm 
rồi tôi mới tìm lại được giấc ngủ thần tiên tuổi vô tư ấy. 

Thưa, không những Mẹ cho một đêm bớt ho và ngủ ngon thôi, mà Mẹ đã cho tôi được gần 3 tuần nay rồi và hy vọng 
là tôi đã được Nước Thánh Mẹ Lộ Đức chữa lành.  Nhờ vậy, tôi như người được hồi sinh, tươi tỉnh trở lại, mặc dầu thỉnh 
thoảng vẫn như “trông héo ngoài tươi.” Tôi bắt đầu lắng nghe những lời khuyên, những lời an ủi chân tình, tôi bắt đầu 
cảm nhận ra Thánh Ý Ngài là chấm dứt cái đau đớn mà con gái tôi đã âm thầm chịu đựng gần năm nay, và niềm đau ấy 
hình như để lại nơi tôi, nhưng có Mẹ, tôi vẫn tiếp tục tham gia cộng đoàn!!  Tôi quyết định đi dự National Encounter và 
World Ultreya, ba ngày đại hội sinh hoạt vui chơi, học hỏi Lời Chúa, tôi nhận chân giá trị thế nào là Tình Bạn, tình yêu 
thương cho dù khác sắc tộc, màu da, khác ngôn ngữ, tôi như tìm lại dư âm của Khóa 3 Ngày.  Tạ Ơn Chúa, Đội Ơn Mẹ 
và vô cùng cảm ơn tấm thân tình của quí Cha, quí anh chị và bạn hữu xa gần. 

                                                                                                               Lucia Hà Khanh 
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Thầy yêu quí,  

Thầy biết niềm tin con yếu kém, con hay thất vọng trước thất bại, ngã lòng 
trước nghi nan.  Hằng ngày, những tin tức từ báo chí đem đến những khó khăn, 
những bi quan của cuộc sống.  Những tin tức khiến nhiều người buông tay bỏ 
cuộc.  Thầy ơi, thầy có buồn chúng con không?  Tại sao các con của Thầy không 
như David mà nói:  

 “Lúc ngặt nghèo tôi kêu cầu Chúa  

 Kêu lên Người là Thiên Chúa của tôi 
 Lời tôi khấn nguyện vọng đến tai Người.”   
Còn niềm an ủi nào hơn, trong những lúc buồn bã, những lúc tuyệt vọng, 

con có Thầy để kêu gọi, thở than, nói chuyện, và để nhận lấy bình an trong sự 
trông cậy tuyệt đối vào tình yêu của Thầy.    

Nhưng Thầy ơi,  Thầy có mệt mỏi khi hằng ngày con kêu réo đến Thầy để 
chỉ xin cho những ước vọng của con, cho những chuyện đời.  Như một đứa con 
được nuông chiều, con chỉ thiết tha đến những nhu cầu của cuộc đời con.  Thay 
vì cầu nguyện cho danh Thầy được hiển vinh, con cầu nguyện cho những mong 
ước con được thành tựu.  Khi lời xin được Thầy ban cho toại nguyện, con ỷ y 
cho đó một sự đương nhiên từ tình yêu của Thầy.  Khi cuộc sống được Thầy 
ban nhiều hồng ân, con lại xao lãng việc cầu nguyện, con bỏ Thầy trong một góc nhỏ của cuộc sống, lăng xăng với cuộc đời 
cho đến khi môt nhu cầu khác lại đến với con.  Rồi con lại đi kiếm Thầy…   

Thầy ơi, thầy có buồn con không?  Tâm hồn con vẫn còn trong sương mù.  Con đã quên lời Thầy.  Thầy dạy khi cầu 
nguyện con hãy nói: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến.  Xin Cha cho chúng con 
ngày nào có lương thực ngày ấy.  Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với 
chúng con và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.” 

Trong suốt cuộc sống ở trần gian, Thầy đã sống như lời cầu nguyện đó.  Thầy sống một cuộc sống nghèo hèn giữa 
những người cùng cực của xã hội.  Thầy không lo lắng để tích trữ.  Mọi ngày, Thầy chỉ có một ước mong là làm vui lòng 
Cha trên trời.  Còn con, con đã làm gì để danh Cha vinh hiển?   Con đã làm gì ngoài chuyện để sự lo lắng hằng ngày 
cho mục đích thực của cuộc sống người KiTô Hữu?  

Thầy thân yêu,   
Thầy là thần dược, là sức sống bổ dưỡng cho cuộc đời con.  Những lúc con cầu nguyện đọc kinh “Lạy Cha,” xin 

Thầy giúp con để lời cầu nguyện này không phải chỉ là tiếng nói trên đầu lưỡi mà luôn luôn là một luồn gió mới trong 
cuộc đời của con.  Để con được bước những bước nhỏ định hướng lại cuộc đời của con, để con sống thật tình những lời 
hứa với Thầy ngày nào.  

Thầy dạy con “Khi con kiếm Thầy với tất cả tấm lòng, con sẽ gặp Thầy.”   Thầy ơi, với  sự trưởng thành, con đã trở 
thành kiêu ngạo và hời hợt trong sự cầu nguyên.  Xin cho con trở lại cầu nguyện như một đứa trẻ - em nhắm nghiền mắt, 
em ngẩn mặt lên trời, em thành khẩn với tất cả tấm lòng.  

Xin Thầy soi sáng để con cầu nguyện như người thu thuế với tâm hồn khiêm nhường, nhận biết thân phận tội lỗi thấp 
hèn của con, và con chẳng làm gì được khi không có sự thương yêu trợ giúp của Thầy.  

Thầy thân yêu, Thầy đã mời gọi hai mươi anh chị đến tham dự khóa Ba ngày.  Xin Thầy giúp chúng con sửa 
soạn qua lời cầu nguyện để hai mươi khóa viên và các anh chị Trợ Tá cảm nhận được sứ mệnh mà Thầy sẽ 
trao cho họ.  

Amen 
TTLT 
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Q1. 
[Cursillistas thắc mắc]: H/Đ ơi, vì chỉ là một lính mới tò te nên có những điều tôi hiểu không được rành rọt 
lắm, nhờ H/Đ giải thích nghe.  Tôi hiểu rằng Hành Đạo [một trong 3 phần của cái "Kiềng Ba Chân" chúng ta 
hay nhắc đến] là làm việc tông đồ, nhưng những việc làm thế nào mới được xem là hoạt động tông đồ?  Cảm ơn 
H/Đ nhiều nha.  Ký tên: Lính Mới. 
[Hỏi Ðáp]: Xin chào Lính Mới và cảm ơn vì đã đặt một câu hỏi rất quan trọng trong vai trò của người Kitô hữu.  
Không riêng gì Lính Mới, nhiều anh chị khác cũng có cùng một thắc mắc.  Vậy để tui trả lời luôn hén!  Có 
người cho rằng hoạt động tông đồ là đối xử tốt, là làm những việc công bằng bác ái v.v… Nên nhớ, những việc 
tốt này nếu không đặt trọng tâm vào Chúa, không nhắm vào việc Loan Báo Tin Mừng thì không phải là hoạt 
động tông đồ vì một người không Công Giáo cũng có thể làm những việc như vậy.  Hành động tông đồ phải 
chứa đựng một nỗ lực mang ý thức xây dựng Nước Chúa từ Tình Yêu Kitô và tạo nên một bầu khí trong đó con 
người có thể lớn lên trong ánh sáng của Thiên Chúa. Tui cho một ví dụ:  Một người thường hay đi thăm viếng 
các tù nhân ở các nhà tù, vậy việc thăm viếng đó có phải là một hoạt động tông đồ không?  Thưa không, nếu sự 
thăm viếng kia chỉ mang tính cách thiện nguyện, bác ái và Chúa Kitô không phải là trung tâm điểm của việc làm 
đó.  Ngược lại, nếu người ấy viếng thăm các tù nhân để loan truyền việc Chúa Kitô vẫn luôn quan tâm và yêu 
thương họ, để giúp những người lầm đường lạc lối thức tỉnh trở về với lòng thương xót vô biên của Chúa, thì với 
ý thức đó, việc viếng thăm trở thành một hoạt động tông đồ.  Như vậy hoạt động tông đồ không phải là làm 
những loại công việc gì nhưng là làm với mục đích gì và cho ai.  Nói tóm lại để được xem là một hoạt động 
tông đồ, Chúa Kitô phải là trung tâm điểm và công việc đó luôn hướng vào việc chia sẻ tình yêu Thiên Chúa 
cho tha nhân. 

Q2. 
[Cursillistas thắc mắc]: H/Đ ơi, hôm trước đi Ultreya tôi có nghe nói PT không khuyến khích việc viết Palanca 
với những lời lẽ quá tình cảm, cầu kỳ.  Vậy Khóa Ba Ngày sắp tới mình có viết Palanca không và nếu viết thì 
nên viết như thế nào?  Ký tên: Thắc Mắc.   
[HÐ]: Xin chào và cảm ơn Thắc Mắc vì đã… thắc mắc thật hay và đúng lúc.  Với câu hỏi này, H/Đ tui phải gọi 
ngược gọi xuôi xin ý kiến để trả lời cho thỏa đáng.  Dầu vậy câu trả lời cũng chỉ tàm tạm như thế này.  Trưóc hết 
xin định nghĩa Palanca là những việc hy sinh, hãm mình, cầu nguyện.  Dầu vậy, Palanca có khi cũng được hiểu 
là những bức thư gởi cho các khóa sinh trong Khóa Ba Ngày.  Thực ra trong trường hợp thứ hai, hiểu Palanca là 
bức thư thì không đúng, nhưng phải hiểu là những lời cầu nguyện được gói ghém trong một bức thư.  Hôm trước 
hai chị Thiêng và Hà Khanh đi dự Đại Hội Cursillo Quốc Gia có nghe thảo luận trong các buổi hội thảo là một 
số Palanca gởi cho khóa sinh hơi tình cảm, dài dòng, cảm động, nói chung có khuynh hướng muốn đánh động 
khóa sinh.  Đối với những khóa sinh chưa hề biết người viết là ai, những bức thư như thế đôi khi làm cho họ 
phân vân, chia trí, thiếu tập trung vào các sinh hoạt của khóa. Vì chưa có thông báo chính thức của PT ngành 
Việt Nam nên chúng ta sẽ vẫn viết thư cầu nguyện cho khóa sinh như mọi lần tuy nhiên xin cố gắng viết thật 
ngắn gọn: vài lời thăm hỏi, ý chỉ cầu nguyện và một lời cầu chúc bình an, hiệp thông trong tình yêu của Thầy 
Chí Thánh.   Sự thành công của Khóa Ba Ngày là nhờ Palanca (sự cầu nguyện).  Khóa sinh nhận những Palanca 
để biết có nhiều anh chị cùng hiệp thông cầu nguyện cho mình chứ không phải để được đánh động bởi nội dung 
của bức thư.  Nên nhớ Chúa thực hiện sự hoán cải nơi các khóa sinh chứ không phải chúng ta và chắc chắn cũng 
không bằng những lời lẽ tha thiết trong thư.  Khi nào có thông báo hoặc tin tức chính thức về vấn đề này H/Đ sẽ 
bổ túc thêm.  Xin chào Thắc Mắc và hy vọng tui đã giúp Thắc Mắc đỡ… thắc mắc hơn ☺  

* Quý anh chị nếu có thắc mắc xin liên lạc với H/Đ theo email: BTU.Dallas@yahoo.com - Xin cảm ơn  

VT Phụ Trách 
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Nhóm Têrêsa Hài Đồng Giêsu được thành lập vào cuối tháng 10 
năm 2004, gồm có chị Thúy Phượng, chị Tố Hà, anh chị Huy Ngọc, anh 
chị Đạt Nhung (mới dự khóa) và chị trưởng nhóm Mỹ Linh. 

Vào cuối năm 2005 Nhóm được đón tiếp 2 anh vừa mới dự Khóa về 
là anh Sơn, anh Thành, và đặc biệt chị Thảo (Phu nhân anh Sơn) sau 13 
năm dự khóa Cursillo chưa có cơ hội sinh hoạt với Phong trào cũng gia 
nhập Nhóm.  Phần các chị Phượng, Mỹ Linh, và Tố Hà  được Khối Hậu 
mời giúp sinh hoạt với các Nhóm mới.  Nhóm còn lại các anh chị Huy 
Ngọc, Đạt Nhung, Sơn Thảo, anh Thành, và chị Nhung trưởng Nhóm. 

Cuối mùa thu năm 2007, Nhóm được hân hoan chào đón một số anh chị mới dự Khóa về gia nhập.  Vì con số thành viên 
trong Nhóm khá đông, nên Nhóm được chia thành 2:  Nhóm Martinô (nam) và Nhóm Têrêsa Hài Đồng (nữ). 

Hiện nay Nhóm nữ Têrêsa gồm 9 chị em: Thảo, Phước, Lam, Châu, Michelle Thảo, Nhung, Ngọc, Mỹ Linh, và Bé 
Nguyệt.  Chị Xuân Thảo làm Trưởng Nhóm.  Dưới sự động viên, nhắc nhở và làm việc tận tình của chị Trưởng Nhóm nên 
sinh hoạt Nhóm được thường xuyên đều đặn vào tối thứ hai của tuần thứ ba mỗi tháng.  Chị em họp Nhóm ngay tại trong 
Nhà Nguyện.  Chính nhờ được gần gủi với Chúa Thánh Thể, nên chúng em mở lòng rất nhiều trong việc chia sẻ.  Chúng 
em được học hỏi lẫn nhau qua những cố gắng trong công tác Phúc Âm Hóa Môi trường, cùng nhau san sẻ động viên, nâng 
đỡ cầu nguyện cho nhau những lúc gặp khó khăn, thử thách, chán nản, và cùng nhau đưa ra chương trình dự định cho tương 
lai. 

Chị em trong Nhóm đã cùng nhau tham gia những công tác chung như:  tham dự nghi thức cầu nguyện cho các em thai 
nhi tại nghĩa trang, một số chị em tình nguyện đến dòng Mẹ Têrêsa giúp đỡ, cùng nhau giúp trong những công việc chung 
cho Phong Trào...  Điểm đặc biệt của Nhóm:  Vì Thánh Bổn mạng của Nhóm là Têrêsa ‘Hài Đồng’, thế nên tính từ ngày 
thành lập Nhóm đến nay chúng em đã cho chào đời được 9 hài nhi, và em bé thứ 10 sẽ được chị Mỹ Linh cho ra đời vào 
tháng 9, và baby thứ 11 sẽ được chị Ngọc 'khai sinh' trong tháng 11. 

Tạ ơn Thày, cám ơn Phong Trào Cursillo, cám ơn quý Cha và tất cả quý anh chị mà Thầy đã thương gửi đến trong cuộc 
đời của chị em chúng con.  Xin quý Cha và quý anh chị tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho chị em chúng con luôn được ơn 
can đảm, kiên trì và vui tươi trong ơn gọi làm men, làm muối giữa trần đời. 

Nhung-Đạt & Thảo  

 
CHÚC MỪNG!!!! CHÚC MỪNG !!!! 

July 25:   Chúc mừng gia đình anh chị cursillistas Hoàng & Huệ đã có thêm một công chúa - Alina Thiên Hương - 
nặng 7.62 lbs và dài 19.5 inches.  Chúc bé luôn khỏe mạnh, chóng lớn và nguyện xin Thánh Gia luôn chúc lành cho 
gia đình anh chị Hoàng & Huệ luôn được an vui đầm ấm. 

Sinh Hoạt Cursillo các nơi: 
Houston- Texas: 
* Oct 1-4:     KHÓA NỮ 581  
* Oct 8-11:   KHÓA NAM 582  
Tipedo - Louisianna: * Nov 6-7 :  Đại Hội Miền 8  
Fort Worth - Texas: * Dec 10-13:  Cursillo De Cursillos (CDC) workshop  

Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo: Thứ Hai mỗi 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 nỗ lực làm palanca dâng Thầy Chí Thánh cầu nguyện đặc biệt cho hai khóa tại Houston và cho tất 
cả sinh hoạt của PT. 
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TIN ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC XIX 
July 30 – August 2:  Đại Hội Cursillo Toàn Quốc XIX (19th 
National Encounter) đã được tổ chức tại Đại Học San Bernar-
dino, California.  Đại diện PT Cursillo Việt Nam giáo phận 
Dallas có chị H.K. Thiêng (Trưởng VPĐH) và chị Hà Khanh 
(Trưởng Khối Hậu) tham dự cùng với hơn 60 cursillistas VN 
trong đó có cha Thành, cha Vang, và  hơn 700 cursillistas từ 
các ngành English, Spanish, và Korean từ khắp nơi tụ tập về.  
Các đề tài thảo luận xoay quanh kiềng ba chân của Cursillo: 
Sùng Đạo, Học Đạo, và Hành Đạo được trình bày theo ngôn 
ngữ khác nhau. Anh Lê Tinh Thông (Trưởng VPTU ngành 
VN) cho biết hiện nay VPTU đang củng cố  lại tài liệu Khóa 
Cursillo để trở lại nguyên thủy theo tài liệu của ông Bonin, 
người sáng lập phong trào.   
Trưa Thứ Bảy tất cả Cursillistas tham dự Đại Hội đã được xe bus đưa đến Anaheim Convention Center để tham dự Ul-
treya Hoàn Vũ IV (IV World Ultreya) cùng với hơn 10,000 cursillistas từ nhiều quốc gia.  Cảm động nhất là khi thấy 
hơn 100 Giám Mục, Linh Mục tiến lên Cung Thánh để dâng Thánh Lễ và tất cả các Cursillistas tuy khác ngôn ngữ 
nhưng cùng một đại gia đình được dự vào Tiệc Thánh.  Sau Thánh Lễ hơn 150 Cursillistas VN đã đóng góp bài hát 
“Kinh Hòa Bình” để cầu nguyện cho Công Lý Việt Nam.  Phần chia sẻ chứng nhân đại diện cho Việt Nam có anh 
Nguyễn Tâm từ Úc đến. 
Sau Đại Hội, lúc 2g chiều Chúa Nhật hơn 200 cursillistas Việt Nam đã đến Trung Tâm Công Giáo để tham dự Ultreya 
VN.  Bên cạnh những bài do ban Phụng Vụ hát và báo cáo sinh hoạt địa phương của các đại diện lên là chia sẻ của anh 
Trần Toản về câu hát của BPV “Đâu có Tình Yêu Thương ở đấy có Đức Chúa Trời” và gợi lên trong lòng mọi người 
một câu hỏi: "Vậy nơi nào không có tình yêu thương thì sao?" 
 

Sinh Hoạt Cursillo Dallas 
Trong nỗ lực hỗ trợ cho 2 Khóa Cursillo, một chương trình Tĩnh Tâm mở rộng cho tất cả Cursillistas để cầu nguyện và 
hướng dẫn cho các anh chị  Bảo Trợ, Trợ Tá, và các ứng viên được tổ chức từ 7:00 đến 10:30 giờ mỗi tối thứ Năm trong 
thời gian 13/8 đến 10/9. 
* Aug.13: Tinh Thần Cầu Nguyện (Cha Tuấn) &  Tiếp Xúc Cá Nhân  anh Lượng) 
* Aug.20:    Tinh Thần Khiêm Nhường (Thầy Nghĩa) &  Khóa Ba Ngày (anh  Tân & anh Sứ) 
* Aug.27:    Tinh Thần Bác Ái (Cha Hòa) &  Vai trò Người Bảo Trợ (anh Hoàng) 
* Sept.03:   Tinh Thần Hiệp Nhất (Cha Chinh) & Nhiệm Vụ Người Trợ Tá (chị H. Khanh) 
* Sept.10:   Tinh Thần Phục Vụ (Cha Sơn) &  Diễn Tiến Tâm Lý của Khóa Sinh (chị Thiêng) 
* Sept.18:   Sinh Hoạt Chuẩn Bị các Ứng Viên cho hai khóa - 7:00PM tại GX ĐMHCG, Garland Texas 
* Sept.30:   Cầu Nguyện cho khóa Nữ (581) - 7:00PM tại GX ĐMHCG  
* Oct. 01:    Ứng Viên và Trợ Tá Khóa Nữ lên đường - 11:00AM Tụ tập trước đài Đức Mẹ (GX ĐMHCG)  
* Oct. 04:   Đón Khóa Nữ trở về - 10:00PM tại hội quán GX ĐMHCG  
* Oct. 07:  Cầu Nguyện cho khóa Nam (582)  - 7:00PM tại GX ĐMHCG  
* Oct. 08: Ứng Viên và Trợ Tá Khóa Nam lên đường - 11:00AM Tụ tập trước đài Đức Mẹ (GX ĐMHCG)   
* Oct. 11:   Đón Khóa Nam trở về - 10:00PM tại hội quán GX ĐMHCG 
* Oct. 17: Đón tiếp các Tân Cursillistas - 6:00PM tại GX ĐMHCG, Garland Texas  

HKT Phụ Trách 
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