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Một vị linh hướng nọ kể rằng lúc còn học trung học ông chơi trong ban nhạc của nhà 
trường. Nhạc cụ của ông là một cái trống bass to đùng. Trách nhiệm của ông là đếm, đếm 
tới một nhịp nhất định nào đó thì đánh dùi vào trống. Khi thì 2 tiếng tùng tùng, khi thì 3 
hay 4 tiếng tùng tùng tùng tùng. Sau đó dừng lại và chờ đến một đoạn nhạc khác rồi lại 
đánh tùng tùng.  

Ban nhạc được nhiều người khen ngợi. Tiếng trống của ông thỉnh thoảng nổi lên làm 
tăng âm điệu đậm đà tuyệt vời cho bản nhạc được trình bày. 

Có cụ già kia rất thích ban nhạc và khoái nhất là tiếng trống bass. Thế nên một hôm cụ 
xin anh học trò đánh trống trình bày cho cụ nghe. Cụ ngồi yên, lắng tai, mắt lim dim, thỉnh 
thoảng nghe “tùng tùng,” rồi lại “tùng tùng, tùng tùng.” Một lát sau, cụ lắc đầu nói: “Nó 
chẳng ra làm sao cả!”  

Thế ra khi được phối hợp với những thứ nhạc cụ khác, dưới một bàn tay điều khiển của 
nhạc trưởng, tiếng trống kia mới thật là tuyệt vời! Còn khi nó đứng riêng rẻ thì quả là 
“chẳng ra làm sao cả.” 

Phong Trào Cursillo Dallas vừa có thêm 16 thành viên mới. Đây như những nhạc công 
thiêng liêng bổ sung cho dàn nhạc giao hưởng do nhạc trưởng là Thầy Chí Thánh điều khiển.  

Không chôn trống, không cất dùi, cũng chẳng đánh lên nhưng tiếng “tùng tùng” riêng 
rẻ, nhưng ta được mời gọi hòa chung trong cuộc diễn hành “một tay nắm lấy Chúa, một tay 
nắm anh em” để đem cho đời niềm vui mới, niềm vui của ơn thánh ngập tràn mà nay đang 
tuôn chảy dạt dào. Giòng nước mắt ân phúc của anh chị em tân Cursillista là minh chứng 
cho niềm vui thánh thiêng đó. 

Hân hoan đón chào tất cả Anh Chị Em “Tân Binh.” 
Nhưng cũng xin nói nhỏ với anh chị em: “Không có ban nhạc nào hay mà không có kiên trì 

tập luyện.” Những buổi Ultreya hay Họp Nhóm chính là những buổi tập dợt với nhau, ngõ hầu 
bản hùng ca của tin vui cứu thế sẽ vang lên tuyệt vời nơi gia đình và môi trường mình sống. 

De Colores! 
Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR 

Tháng 11 năm 2009 - Số 10 
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Nhìn vào cơ cấu tổ chức Phong Trào [PT] Cursillo, 
chúng ta thấy trên hết là Tổ Chức PT Cursillo Quốc Tế, 
(OMCC - Organismo Mundial de Cursillo de cristiandad) 
hay Văn Phòng Điều Hành [VPĐH] Quốc Tế, trong đó 
có các Điều Hợp Viên [ĐHV] Vùng tức các Châu Lục. 
Kế đến là VPĐH Quốc Gia. Riêng Hoa Kỳ với nhiều sắc 
dân chung sống, ngoài VPĐH còn có thêm ĐHV các 
ngôn ngữ, như ĐHV tiếng Anh, ĐHV tiếng Việt, và 
ĐHV tiếng Spanish. Rồi đến các Nhóm Điều Hợp Miền 
(Hoa kỳ có 12 Miền, Giáo Phận Dallas thuộc Miền VIII). 
Sau hết là VPĐH cấp Giáo Phận. Mặc dầu đây là cấp 
cuối cùng, nhưng lại giữ một vai trò rất quan trọng trong 
PT vì toàn thể các thành viên cũng như mọi hoạt động 
chính yếu của PT đều được tập trung ở đây. Do đó, bên 
cạnh VPĐH còn có thêm một cơ cấu khác, đó là Trường 
Lãnh Đạo [TLĐ], và TLĐ được coi như là cánh tay đắc 
lực, hỗ trợ mạnh mẽ mọi hoạt động để VPĐH có thể 
hoàn thành trách nhiệm một cách hữu hiệu. Một điều đặc 
biệt là trên nguyên tắc tổ chức, TLĐ trực thuộc VPĐH, 
nhưng khi thành lập PT Cursillo, ở bất cứ giáo phận nào, 
việc đầu tiên là TLĐ phải được thành lập trước, và khi có 
đủ thành phần lãnh đạo, lúc đó VPĐH mới hình thành, vì 
tất cả các nhân sự của VPĐH đều xuất phát từ TLĐ. 

Đọc trong chương VII sách “Cẩm Nang Người Lãnh 
Đạo” (Leader’s Manual) và chương VIII sách  “Những 
Tư Tưởng Nền Tảng của PT Cursillo” (The Fundamental 
Ideas of the Cursillo Movement) viết về VPĐH và TLĐ, 
nhưng không thấy đề cập đến việc phân công một cách 
rõ ràng, mà chỉ đưa ra những hướng dẫn chủ yếu đòi hỏi 
cả hai cơ cấu phải có tinh thần phục vụ, khiêm tốn, khôn 
ngoan, và áp dụng sự hiểu biết phương pháp, để duy trì 
căn tính và thực hiện mục đích của PT. 

Xin trích dẫn một vài đoạn nói về VPĐH và TLĐ 
trong “Những Tư Tưởng Nền Tảng của PT Cursillo” với 
Nỗ lực kiên trì trong tinh thần đồng đội để bảo đảm 
rằng: 

♣ Mọi người hiểu điều này là chẳng những có thể mà 
còn cần thiết phải nói lên sự thật trong thương yêu, và 
phải tự do bày tỏ ý kiến mỗi khi có hoàn cảnh thuận tiện. 

♣ Không nên để những bất đồng ý kiến làm sứt mẻ 
tình bạn, hay giảm bớt lòng nhiệt thành trong nỗ lực đi 
tới đồng thuận với nhau. 

♣ Khi có căng thẳng phải nên làm hòa, không phải 
bằng cách dẹp bỏ ý kiến của một bên, nhưng phải bằng 
đối thoại vui vẻ, thân thương trong tinh thần Phúc Âm. 
(Paragraph 581) 

Muốn sắp xếp ưu tiên cho việc hoàn thành các mục 
tiêu này, VPĐH cần phải: 

♣ Cố gắng hình thành các ‘ban tham mưu’ để khuyến 
khích sự hiện diện và sinh hoạt của những người hay 
nhóm người, không những thấu triệt ý hướng của PT mà 
còn ưu tư đến PT, lưu tâm đến chân lý bằng cách luôn 
luôn đặt câu hỏi liên quan đến PT. (Paragraph 583) 

♣ Phải biết tự chế, không ôm đồm hết mọi thứ cho 
mình. Cách thức có hiệu quả nhất là áp dụng nguyên tắc 
phân quyền, nghĩa là những gì TLĐ làm được thì VPĐH 
không cần làm.  

Trên nguyên tắc, chúng ta đều hiểu rằng, VPĐH được 
Đức Giám Mục Giáo Phận chuẩn nhận, chính thức giao 
tiếp với các cơ quan và đoàn thể, hoạch định các đường 
hướng hoạt động cũng như kế hoạch mục vụ của PT.  Tuy 
nhiên, một số các công tác thường được phân công cho 
TLĐ đảm trách, vì TLĐ có điều kiện hơn về nhân sự, tạo 
hiệu quả cho công tác.   

Chính vì sự không rõ ràng này, cộng với tính tự ái 
thường có của con người, đã là những nguyên nhân gây ra 
những bất đồng trầm trọng giữa VPĐH và TLĐ trong một 
vài địa phương, làm cho PT suy yếu, và làm ảnh hưởng 
nặng nề đến uy tín của PT.  Đây chính là những bài học 
cho chúng ta, để chúng ta rút tỉa kinh nghiệm và tránh vết 
xe đổ của người khác. 

Nói tóm lại, nếu chúng ta cho rằng đây là một ơn gọi, 
do Chúa mời gọi, thì chúng ta làm cho Chúa, không phải 
làm cho ai khác. Quan điểm này giúp chúng ta không còn 
những ray rứt bực dọc và tìm được sự bình an trong tâm 
hồn. Có lẽ bất cứ giây phút nào trong đời sống hằng ngày, 
chúng ta cũng nên tâm niệm lời kinh nguyện của người 
Cursillista: “Xin loại khỏi chúng con hành vi thiếu tế nhị, 
tự ái, và tính ganh đua. Những thái độ này không những 
gây chia rẽ và làm chúng con nản chí, nhưng cũng làm 
chúng con không còn yêu Chúa và yêu nhau nữa.” 

VPĐH và TLĐ nên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, 
liên lạc với nhau để phân công việc trong tinh thần hợp 
tác và thuận thảo, chân thành trình bày những ý kiến bất 
đồng, để cùng nhau giải quyết vấn đề một cách ôn hòa. 

Là những người Cursillistas và là người lãnh đạo, 
bằng mọi cách chúng ta phải duy trì tình hiệp nhất của 
PT.  Vì có hiệp nhất, PT mới có thể phát triển và hoàn 
thành mục tiêu cho công cuộc thánh hóa thế giới.  Đây 
không những là bổn phận, mà còn là trách nhiệm của mỗi 
người chúng ta. 

BQH 



Bản Tin Ultreya  Tháng 11 - 2009 Trang 3   

Thấm thoát đã hơn 6 năm tôi về sống ở Dallas này.  
Thực ra tôi không có tài xã giao, lại thuộc loại “im như 
thóc” nên bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Trong khu vực tôi ở có một cô bạn tên TN thật dễ 
thương, tuy nhỏ hơn tôi đến 5 tuổi, nhưng so ra bề tài cán 
lại trội phần hơn, cô có đến 3 đứa con chẳng bù cho tôi 
có mỗi một mụn. Vì hoàn cảnh đất khách quê người, xa 
Cha Mẹ nên chúng tôi thân thiết nhau như chị em. 

Gia cảnh của TN khá phức tạp ngang trái.  Chồng là 
Công giáo thuộc loại “đạo gốc” còn TN là tín đồ Phật 
giáo thuần thành.  Hai người chỉ lập hôn thú chứ không 
làm phép cưới, đám cưới rồi đạo ai, người nấy giữ.  Đứa 
con trai đầu lòng theo Bố có rửa tội. Hai đứa sau theo 
Mẹ: đạo Phật.  Ngoài ra TN còn phải chăm 
sóc cho 3 đứa cháu chồng, đang sống bơ 
vơ trong cảnh Bố Mẹ bỏ nhau phải nương 
náu ở nhà bà ngoại, và cả 3 đều chưa được 
rửa tội. 

Trước đây nếu gặp hoàn cảnh như thế 
này, ít khi tôi quan tâm đến, đèn nhà ai 
người ấy rạng.  Nhưng sau khi tôi được 
tham dự Khóa Cursillo, đời sống ngày Thứ 
Tư luôn luôn thúc đẩy tôi phải tích cực 
hơn.  Hoàn cảnh gia đình cô TN có thể là 
một cơ hội Chúa gửi đến để tôi thực hiện 
công tác tông đồ.  Nhưng làm sao và bằng 
cách nào bây giờ?  Tôi thật bối rối, tôi cảm thấy thật khó 
khăn, không một tia hy vọng lóe lên cuối đường 
hầm………. 

Nhưng rồi theo đúng phương châm của PT “Hãy nói 
với Chúa về bạn, trước khi nói với bạn về Chúa.”  Tôi 
bắt đầu cầu nguyện, làm một vài việc hy sinh, hãm mình 
mỗi ngày để xin Chúa giúp tôi đem TN về với Chúa.  
Ngoài việc cầu nguyện tôi vẫn hằng ngày đưa đón con 
của TN cùng con tôi đến trường.  Tôi biết TN rất bận lại 
biết cô thích ăn canh khổ qua nhồi thịt, nên lâu lâu nấu, 
tôi đem cho TN một tô.  TN thích lắm, cám ơn rối rít. 
Đôi lúc chồng tôi câu được nhiều cá, tôi đưa sang cho cô 
vài con.  Tình thân giữa tôi và TN mỗi ngày một thắm 
thiết. 

Đôi lần tôi rủ TN đi nhà thờ nhưng cô tìm cớ thoái 
thác.  Có lúc như tình cờ tôi kể chuyện Mẹ Têrêsa Cal-
culta đã hy sinh cả cuộc đời để phục vụ cho những người 
cùng khổ, loan báo Tin Mừng tận những miền đất xa xôi 
Ấn Độ.  Cô lơ đãng, ầm ừ cho qua chuyện.  Và tôi biết 

tôi cần phải cầu nguyện và hy sinh hơn nữa. 
Một lần nhân lúc vui chuyện, tôi đề nghị TN theo 

đạo, hợp thức hóa hôn nhân theo nghi thức Công giáo để 
vợ chồng cùng nhau lo chăm sóc giáo dục con cái.  Cô 
lắc đầu từ chối.  Có lẽ chung quanh cô, từ chồng cho đến 
những thợ làm nail trong tiệm TN, những người có đạo 
lại có nếp sống tồi tệ hơn người không đạo, bê bối, tham 
lam tiền bạc, ghen tị, gièm pha nói xấu lẫn nhau, đã tạo 
cho TN một ấn tượng không tốt về người Công giáo.  Đã 
nhiều lần tôi giải thích cho TN đâu phải tất cả những 
người có đạo đều sống như vậy. Hơn nữa mình đi theo 
Chúa, theo giáo lý của Ngài chứ đâu phải đi theo người 
có Đạo. 

Tôi rất thông cảm với TN và tôi vẫn hy 
vọng một ngày nào đó Chúa nhậm lời tôi 
cầu nguyện và thay đổi cách nhìn của cô.  
Tôi đã dâng hoàn cảnh ngang trái của 
ngưòi bạn này cho Chúa…... Hoán cải môi 
trường rõ ràng là không dễ như tôi tưởng. 
Sau một thời gian dài, bổng một buổi tối 
TN gọi điện thoại cho tôi và nói:  TN 
muốn theo đạo - một điều bất ngờ khiến tôi 
vô cùng vui mừng.  Có lẽ cảm kích trước 
những ân cần giúp đỡ của tôi.  Gần 3 năm 
nay, dù trời mưa, trời gió, dù những buổi 
sáng mùa đông lạnh, tôi vẫn thường xuyên 

đưa đón con cô.  Rồi những lúc ưu phiền, chị em to nhỏ 
tâm sự, ủi an, nâng đỡ nhau, nhưng trên hết vẫn là ơn 
Chúa.  Tôi thầm cám ơn Ngài, quà tôi dâng Chúa chỉ như 
hạt bụi, mà quà Ngài tặng lại tôi thiêng liêng quí giá 
bằng nhiều linh hồn. 

Tám tháng trôi qua thật nhanh từ ngày TN theo học 
lớp Dự tòng.  Rồi ngày vui đã đến, TN đã chịu phép Rửa 
tội, tôi hân hạnh làm người đỡ đầu.  Ân sủng Chúa đã đổ 
tràn đầy trên gia đình TN.  Vợ chồng đã hợp thức hóa 
trong nhà thờ.  Hai đứa con sau và 3 đứa cháu chồng đều 
được rửa tội. 

Một điểm đặc biệt nữa, có thể là động lực thúc đẩy tôi 
và gia đình tôi phải Thánh Hóa Bản Thân hơn nữa.  TN 
đã đặt trọn niềm tin và phó thác mọi việc vào Chúa, 
siêng năng cầu nguyện, đọc Kinh sáng tối. 

Tôi thực sự rất cảm động nhìn thấy Chúa qua sự biến 
đổi con người của TN.  

Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài muôn vàn. 
M.Y. 
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Những hạt mưa bay phơn phớt, rơi đúng vào ngày đầu 
tiên của tháng Mười, vẫn không ngăn được đoàn người Cur-
sillistas đến khuôn viên nhà thờ, để đưa tiễn 8 chị em chúng 
tôi cho chuyến đi dự khóa Cursillo tại Houston, TX.  Trong 
lúc tập họp trước đài Đức Mẹ, thì mưa trở nên nặng hạt 
hơn… mưa vào thu.  Vây quanh chúng tôi, ngoài các cha ra, 
còn bao nhiêu khuôn mặt thân thương khác nữa...  Chúng tôi 
tay bắt mặt mừng, chuyện trò thăm hỏi nhau ôi thôi đủ 
điều…  Trước khi lên đường, cha Linh hướng (cũng là cha 
xứ) và mọi người cùng nhau cầu nguyện cho chuyến đi được 
bình an và nhiều kết quả như ý Chúa.  

Khi tới Houston, lòng tôi nôn nao một điều gì thật khó 
tả, tôi tự nhủ: “chắc các chị khác sẽ được Chúa đánh động 
chớ còn mình không được ơn phước đó đâu.”  Tối thứ 
Năm, vào nhà nguyện, lòng tôi vẫn bình thản như bao lần 
đi nhà thờ tại giáo xứ nhà.  Thú thật lý do mà tôi đi dự 
Khóa Ba Ngày này là ước mong Chúa sẽ ban ơn thay đổi 
lòng tôi, để tôi có thể đến với Chúa trong sự sùng kính và 
yêu mến Ngài sâu xa hơn. 

Có lẽ Chúa không còn thì giờ để kiên nhẫn chờ đợi một 
người cứng lòng như tôi, nên ngày thứ Sáu, nhờ ơn Chúa 
Thánh Thần, tâm hồn chai cứng của tôi bắt đầu xao động, khi 
được nghe các bài rollos với những dẫn chứng thật sống động 
của các chị Cursillistas.  Qua những bài đọc của chị khóa 
trưởng, các bài giảng của cha linh hướng và cha Tâm.  Con 
tim tôi đã phải chùng xuống một cách lạ thường.  Sau khi 
ngắm đàng thánh giá và xưng tội lòng tôi trở nên nhẹ nhàng 
và khoan thai làm sao đó! 

Riêng ngày thứ bảy, tôi bắt đầu sốt sắng với những câu 
kinh, say sưa với những bài giảng. Hạnh phúc nhất là khi 
được lên cung thánh để cùng hiệp dâng thánh lễ với các 
cha.  Vui sướng thật sự là khi được quỳ trước Thánh Thể, 
trái tim tôi như muốn dâng hết cho Ngài, dù không nhìn 
thấy, nhưng tôi vẫn cảm nghiệm sự hiện diện của Ngài.  
Trong nhà nguyện mỗi khi miệng tôi bắt đầu cất lên tiếng 
hát, thì cổ tôi nghẹn lại vì những dòng lệ lăn trên hai gò 
má.  Tôi nhắm mắt lại khi hát trong lúc chầu Thánh Thể, 
việc này đã giúp tôi chiêm niệm về Chúa sâu xa hơn.  
Lòng trí tôi vui sướng biết dường nào khi được Chúa ở 
cùng.  Tôi thích nhất là khi được nói chuyện với Chúa 
trong “nhà tối.”  Mình thánh Chúa được đặt thật long 
trọng trên một chiếc bàn được trải khăn trắng.  Đôi mắt 
trìu mến và bao dung của Thầy Chí Thánh đang nhìn thấu 
tâm can tôi, khi tôi chiêm ngắm thánh nhan Ngài.  

Những ngọn nến lung linh đã thắp sáng tâm hồn tôi và 

đưa tôi đến gần Chúa thật sự. Lúc này chẳng ai bảo ai, và 
cũng quên đi sự hiện diện của người bên cạnh.  Chúng tôi 
cùng nhau bày tỏ mọi nỗi niềm, và tự thú mọi tội lỗi đã 
xúc phạm đến thầy trong bao tháng năm qua.  Chúng tôi 
đã khóc như chưa bao giờ được khóc như thế… vì ân hận 
những việc đã làm mất lòng Thầy. (Quả thật đây là phép 
lạ, vì có sự hiện diện Thầy nên chúng tôi mới dám bày tỏ 
nỗi niềm riêng tư như thế).  “Thầy ơi… xin thương xót 
con, vì mọi việc con đã làm xúc phạm đến Thầy.  Mọi thứ 
con có là do Thầy ban cho cả.  Vậy mà xưa nay con cứ 
tưởng mọi việc đều tự nhiên hay tình cờ xảy ra thôi.  
Trước mặt Thầy đây, con thật quá bất xứng và hèn mọn 
quá!  Xin Thầy ban cho con luôn biết ơn Thầy, và tạ ơn 
Thầy mỗi ngày trong đời sống con.  Xin Thầy luôn ở bên 
cạnh con mãi để mọi việc con làm đều làm vì danh Thầy.”  
Tôi đã bật khóc, khóc thật nhiều đến nỗi đã hết giờ mà tôi 
vẫn không muốn rời xa Thầy.  Lạ lùng thay, với tôi khi 
được khóc bên Thầy Chí Thánh lòng tôi lại sung sướng 
hơn bao giờ hết… Tôi muốn được khóc với Thầy, khóc 
mãi… và khóc mãi... Ngày Chúa Nhật, tôi ra về vẫn con 
người cũ, nhưng với một trái tim mới.  Chúa đã thay đổi 
con thực rồi Chúa ơi!  Trên đường về lòng tôi còn tràn 
ngập những giây phút hạnh phúc sung sướng trong Khóa 
Ba Ngày.  Nhìn những khuôn mặt thân quen của các anh 
chị đến đón chị em chúng tôi về, nỗi vui sướng trong tôi 
lại được tăng lên khi được ôm trong những vòng tay thân 
ái yêu thương ấy.  Với tôi, những anh chị Cursillistas đã 
tham dự Khóa Curssillo trước đây rồi, nhưng nhìn nét mặt 
rạng rỡ, tôi biết là các anh chị cũng được hạnh phúc trong 
Chúa không kém gì chúng tôi hôm nay. 

Tôi ra về lòng vui khôn xiết khi hình dung tới một 
tương lai đầy tươi đẹp!  Thú thật… ngày thứ ba khi tôi đi 
làm lại, không hiểu sao… gặp ai tôi cũng muốn ôm, như 
để chia sẻ tình yêu của Thầy đến họ vậy.  Cảm tạ Thầy đã 
thương và chọn tôi giữa muôn ngàn người, để tôi được đi 
dự khóa Cursillo kỳ này.  Để từ nay tôi không còn lẻ loi 
trong cuộc sống nữa, vì hai tay tôi đã biết nắm chặt lấy 
Thầy và anh em.  Lạy Thầy Chí Thánh, xin cho con luôn 
bắt chước gương các anh chị Cursillistas, những tấm 
gương nhiệt thành trong mọi công tác tông đồ, tỏa sáng 
tình yêu Chúa tới mọi người qua anh chị em Cursillitas 
chúng con.  “Hãy vui lòng phục vụ nhau như thể phục vụ 
Chúa.” (Ep. 6, 7)  

De Colores! 
Térésa Nguyễn Tiến Mỹ, Khóa 581 
Garland ngày16 tháng 10 năm 2009 
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Một buổi sáng mùa Thu, tiết trời thật mát và có mưa 
phùn thật dễ chịu. Em lái xe nhắm hướng về nhà thờ 
ĐMHCG vì mọi người đang chờ em ở đó.  Thật vội vã vì 
chỉ còn 10 phút nữa là sẽ khởi hành.  Lòng em hơi băn 
khoăn lo lắng, vì chưa có sự chuẩn bị chu đáo nên không 
biết còn quên gì nữa không? Khi em đến nơi thì thật ngạc 
nhiên và cảm động trước sự có mặt khá đông của các 
Cha và các anh chị Cursillitas đến để cầu nguyện và tiễn 
đưa.  

Mọi người ai nấy với những nét 
mặt thật tươi vui, và phấn khởi, vui 
hơn chị em chúng em là những 
người được đi nữa. Hình như em đã 
nhìn thấy ánh mắt của từng người 
các anh chị Cursillitas với dấu hiệu 
gửi gấm và lòng tin tưởng vào 
những chị em mà hôm nay họ đến 
để gửi đi. Vì họ không nói rõ cho 
chúng em biết là đi đến đó sẽ làm 
gì, sẽ ra sao, mà chỉ vỏn vẹn bốn tiếng: "Đi thì sẽ biết."  
Cũng vì em không rõ cho lắm, những gì sẽ xảy ra khi đi 
dự Khoá 3 ngày này, thành ra đó cũng là một điều làm 
người đi băn khoăn, không rõ, cứ úp úp mở mở làm cho 
em càng tò mò và thẩm nhủ phen này mình phải đi cho 
biết. Chỉ vậy thôi.  

Trên đường đi hơn 4 tiếng đồng hồ, nhờ có chị Vân 
xách theo cây đàn guitar trong xe, nên bà con ca hát om 
xòm dù mệt vẫn không muốn ngủ, vì vui quá làm sao mà 
ngủ được.  Trong 3 ngày dự khoá thì lại càng vui hơn. 
Vui vì được gặp người quen, và có thêm nhiều bạn mới 
từ Houston, Austin, Oklahoma, và Arlington TX. Tối 
ngày Thứ Năm, sau nghi thức khai mạc, tất cả  cell 
phone, đồng hồ, và máy chụp hình đều được thu giữ làm 
mọi người hơi ngỡ ngàng nhăn mặt nói với nhau:  Ái da!  
làm sao gọi về nhà để dặn dò ông xã nhiều chuyện chưa 
kịp nói trước khi đi. 

Trong ba ngày, em sống giống như một nữ tu: hết học 
tập về đạo, rồi đọc kinh sáng, kinh tối, đọc kinh trước khi 
ăn, ăn xong lại đọc kinh. Ra vào nhà nguyện liền tù tì.  
Đêm thứ Năm tĩnh tâm, mọi người thinh lặng, bầu không 
khí thật yên tĩnh và linh thiêng. Tâm hồn em lúc ấy thật 
bình an, vì đã được gần Chúa. Thật vô cùng tuyệt vời, 
chưa bao giờ em được hạnh phúc như lúc ấy.  "...Tâm 
hồn tôi lâng lâng niềm cảm mến vô bờ."  Đặc biệt và cảm 
động nhất là lúc quỳ trước nhan thánh Chúa, niềm cảm 

xúc lúc ấy thật mạnh vì đã nhận ra tình yêu thương của 
Thiên Chúa với mình thật vô cùng to lớn, không gì sánh 
bằng mà mình đáp trả lại chẳng bao nhiêu, có khi còn 
làm ngài đau buồn nữa.  Em hiểu được tại sao ngài chọn 
em… và đã thầm thì cảm tạ ngài.  Em đã khóc như chưa 
bao giờ được khóc. Những lúc cùng nhau hát thánh ca 
trong nhà nguyện cũng làm cho em thật cảm động vì qua 
từng lời ca tiếng hát, em đã cảm được rất sâu nên cứ phải 

có giấy lau nước mắt hoài. Bữa tiệc 
đêm thứ Bảy mới thật là đặc biệt.  
Em cảm thấy như mình được đặc 
ân dự bữa tiệc ly với Chúa Giêsu 
vậy.  Nhất là khi nhận được một 
câu Kinh Thánh trong dĩa để trên 
bàn, em giật mình vì trước đấy 
người em nóng ran như sốt, bấy giờ 
em đưa tay sờ lên trán thì không 
còn thấy nóng, thật sự lúc đó em 
cảm thấy rất an tâm và rất vui vì 

những gì em xin, Chúa đã nhận lời qua thông điệp ngài 
gửi cho em đêm hôm ấy.  À, còn nữa, trong bao thư còn 
có một hình con bươm bướm ghi câu Kinh Thánh khác: 
"Con lãnh nhận mọi ơn từ nguồn Sung Mãn của 
Cha." (Ga. 1:16)  Tuyệt vời chưa?  Em thích lắm!  

Trong những ngày này, em đã nhận ra Chúa trong các 
chị em trợ tá và các chị em cùng khóa. Nhìn thấy tất cả 
mọi người, ai cũng như chị em ruột của mình. Chúng em 
- các chị em cùng khoá - thương mến nhau, lo lắng cho 
nhau, chia sẻ từ chút kem đánh răng cho tới nửa trái 
chuối, rất quan tâm cho nhau.  Đêm cuối cùng mới thật là 
đêm… không ai chịu đi ngủ. Vì biết là đêm cuối, mai 
không còn gặp nhau nữa nên chị em quây quần một vòng 
trong phòng ngủ nói chuyện vui, kể chuyện tếu lâm cười 
đến chảy nước mắt ☺ ! 

Xin cảm ơn các anh chị Cursillitas đã cầu nguyện, thu 
xếp, và lo lắng cho chúng em đi dự khóa Cursillos này 
thật chu đáo, thật tuyệt vời. Xin Chúa trả công bội hậu 
cho các anh chị.  Chính bản thân em, xin Thầy Chí 
Thánh giúp em ơn can đảm, hy sinh, và lòng nhiệt thành 
để em có thể làm chứng nhân cho Chúa Kitô, nguyện sẽ 
cố gắng noi gương các anh chị, sẽ cố gắng sống ngày thứ 
tư như ý Chúa.  Chúa ơi, ước chi tình yêu thương mà con 
nhìn thấy trong những ngày vừa qua luôn luôn ở lại nơi 
mỗi người anh chị em chúng con, Amen. 

Maria NNT 
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VT Phụ Trách 

Q1. [Cursillistas thắc mắc]: H/Đ ơi, từ lúc đi Khoá 3-Ngày về, tui thấy vui và hạnh phúc chi lạ!  Tui mong mỏi 
chia sẻ niềm vui ấy, gần nhất là với my “better half” nhưng tui lại được “dặn dò” là hông được, “món quà” í 
phải được gói ghém cẩn thận “để dành” đúng lúc mới được trao, và phải được mở bởi người nhận...  Sao 
dzậy?  Sao mình phải “giữ bí mật” dzậy?  Ký tên: Một nữ tân cursillista.  
[Hỏi Đáp]: Xin thân chào nữ tân Cursillista! Trước hết xin chúc mừng chị vì được Thầy chọn làm “môn đệ” giữa 
muôn người.  Năm nay cả vùng Dallas này chỉ có 8 nữ tân Cursillistas, thế mà chị là một trong số đó, thật quả là 
hồng ân lớn. Về câu hỏi của chị, thật ra chị có thể chia sẻ với bất cứ ai, về tất cả những cảm nghiệm, tâm tư, đánh 
động mà chị đã nhận lãnh trong Khóa 3-Ngày chứ không phải giữ bí mật gì cả.  Phong Trào [PT] rất mong muốn 
chị chia sẻ với mọi người chứ đừng nói chi là riêng với “anh xã” của chị, về những thay đổi trước và sau khi đi 
Khóa - vì đó là cách chị giới thiệu Thầy cho người khác.  Điều mà PT không muốn chị “bật mí” với bất kỳ ai, 
ngay cả với “anh xã” đó là những kỹ thuật của PT.  Những điều không nên thố lộ là diễn tiến của khóa học.  
Không nên chia sẻ chi tiết về nội dung và cách sắp đặt của các rollos, các bài nguyện gẫm, Palanca, Ultreya, Aga-
pê, etc.  Trình tự của khóa học được sắp xếp theo diễn biến tâm lý của khóa sinh, nếu khóa sinh biết trưóc thì e 
rằng hiệu quả sẽ sút giảm vì thiếu đi yếu tố bất ngờ.  Lý do không nên chia sẻ những kỹ thuật - không phải vì PT 
muốn che đậy điều gì - nhưng vì Khóa Cursillo là một kinh nghiệm sống nên chỉ có ai đã trải qua mới có thể hiểu 
thấu được.  Nếu phải giải thích cho một ngưòi chưa từng ăn hamburger hiểu được hamburger taste ra sao thì chị 
sẽ diễn tả như thế nào?  Nếu chỉ nói “Hai miếng bánh mì tròn kẹp một miếng thịt nướng, một lát cà chua, một lá 
cải, một miếng cheese và một ít ketchup, ngon lắm.” Chị có thật sự nghĩ rằng hương vị của hamburger được cảm 
nhận qua sự diễn tả đó hay không?  Thay vì giải thích, hãy đợi khi điều kiện cho phép chị nên mời người ấy đi ăn 
hamburger “Này bạn, mời bạn thưởng thức chiếc hamburger này rồi bạn sẽ biết hương vị thơm ngon của nó.”  H/
Đ tin chắc cho dù ngưòi đó có đọc bao nhiêu sách về hamburger đi nữa cũng không bằng được nếm qua một lần.  
Nếu diễn tả “hương vị” của một chiếc bánh mà ta chưa làm đưọc thì làm sao ta có thể diễn tả Khóa 3-Ngày, một 
tổng hợp của sự cầu nguyện, yêu thương, phục vụ, tinh thần cộng đồng, và ân sủng của Chúa!  Nói tóm lại, để 
hiểu về khóa Cursillo người ta phải sống với khóa và những nỗ lực để giải thích vể khóa 3-Ngày chỉ nên bắt đầu 
sau khi người ấy đã dự khóa.  (Hihihi, đến chừ chắc chị đã nhớ lại câu “Đi rồi sẽ biết” phải không? ☺ )  Hy vọng 
H/Đ đã trả lời câu hỏi của chị.  Thân ái chào chị.    

Q2. [Cursillistas thắc mắc]: Tui cũng là "lính mới tò te" nè H/Đ ơi!  Khóa Cursillo thật là tuyệt vời!  Sao PT Cursillo 
hay như thế mà không phổ biến rộng rãi để mọi người biết đến và tham gia vậy?  Ký tên: Một nam tân Cursillista. 
[HĐ]: H/Đ xin thân chào và chúc mừng anh tân Cursillista vừa xuống núi.  Khi mới đi khóa về, H/Đ cũng có câu 
hỏi tương tự.  Sau một thời gian sinh hoạt, học hỏi, và đọc một số tài liệu về PT, H/Đ hiểu như thế này và xin 
trình bày ngắn gọn để chúng ta cùng tham khảo nha.  PT Cursillo là phong trào của Giáo Hội [GH], cũng như 
những đoàn thể khác, PT đang cộng tác với GH trong việc mở mang nước Chúa.  Mục đích của PT Cursillo là 
thánh hóa thế giới, do đó Cursillista là người “lãnh đạo” môi trường. Lãnh đạo ở đây không có nghĩa là phải có 
địa vị, quyền hành hơn người khác nhưng là qua cách sống của mình; người Cursillista tạo nên một ảnh hưởng tốt 
để dần dà thay đổi con người trong môi trường đó trở nên đạo đức và thánh thiện hơn.  Khi giới thiệu ứng viên, 
người bảo trợ chắc đã tìm hiểu và nhận thấy ngưòi ứng viên có khả năng “lãnh đạo” tự nhiên. Nghĩa là người đó 
đã có những ảnh hưởng nơi môi trường của họ như gia đình, sở làm, học đường etc… vì thế sau khi đi khóa về, 
qua gương sống của mình, ngưòi Cursillista sẽ giúp người chung quanh nhận ra Chúa và trở nên giống Chúa hơn.  
Trong một tập thể không cần phải có nhiều người lãnh đạo, chỉ cần một người lãnh đạo tốt thì cả tập thể sẽ trở 
nên tốt.  PT Cursillo nhắm vào việc tạo nên một “cột sống” của những người lãnh đạo (Cursillistas) để ảnh hưởng 
lên môi trường, chứ không nhắm vào việc mời gọi mọi ngưòi trở thành Cursillista.  Nói cách khác, Cursillista là 
một ơn gọi của những tông đồ môi trường và ơn gọi này không nhất thiết dành cho tất cả mọi ngưòi.  Cảm ơn anh 
đã hỏi và cầu chúc Thầy luôn ở cùng anh. 

* Quý anh chị nếu có thắc mắc xin liên lạc với H/Đ theo email:           BTU.Dallas@yahoo.com - Xin cảm ơn  
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Chào đón các Tân Cursillistas 
Đại gia đình Cursillo xin chúc mừng quý tân Cursil-
listas vùng Dallas/Ft Worth của hai khóa 581 & 582 
Houston.  Chúc quý anh chị luôn giữ được niềm vui 
và luôn trung thành trong ơn gọi làm tông đồ mở 
mang Nước Chúa qua đời sống chứng nhân.  Nguyện 
xin Thầy Chí Thánh luôn đồng hành cùng quý anh 
chị qua mọi thăng trầm của cuộc sống.  
 

Chúc Mừng - Chúc Mừng!  
September 10: Chúc mừng anh Trí & chị Mỹ Linh nhóm Teresa Hài Đồng đã cho ra đời cô công 
chúa Megan thật xinh xắn, nặng 8 lbs 10 oz, và dài 20.5 inches.  Chúc bé hay ăn chóng lớn để 
theo bố mẹ cùng anh hai đi sinh hoạt.  Xin Thánh Gia luôn gìn giữ che chở gia đình anh chị Trí 
& MỹLinh.  

 

Phân Ưu!  
September 10:  Chân thành phân ưu cùng anh chị Hùng - Thiêng và gia đình trước sự ra đi của cụ quả phụ Khổng Trung 
Công nhũ danh Teresa Hoàng Thị Thược, hưởng thọ 89 tuổi.  Nguyện xin Thiên Chúa là nguồn mạch Tình Yêu sớm đưa 
Linh Hồn cụ Teresa về hưởng Thánh Nhan Ngài. 
 

Sinh Hoạt Cursillo các nơi: 
* November 6-8: Đại Hội Miền 8 tại Hourna, Louisianna 
* December 10-13: Khóa 3 Ngày (Cursillo de Cursillo) English speaking - tại Ft. Worth dành cho Cursillistas (người đã 
dự khóa).  Đây là khóa thứ nhì của toàn nước Mỹ và là cơ hội rất tốt cho chúng ta nhất là những người lãnh đạo Cursillo 
học hỏi thêm về Cursillo và phong tục của PT bản xứ.   Giới hạn 29 nam và 29 nữ.  Để ghi danh và biết thêm chi tiết, xin 
vào: 
http://www.ftworthcursillo.org/Special%20Events/Cursillo%20de%20Cursillo.htm 
 

Sinh Hoạt Cursillo Dallas  
* Sinh hoạt hàng tháng tại GX ĐMHCG 

• Thứ Hai, Cuối Tháng - Trường Lãnh Đạo - 7:00PM - 9:300PM  
◊ 7:00-8:00 Ban Thao Dợt [Rollo & Suy Niệm] tại phòng họp GX 
◊ 8:00-8:45 Sinh Trường Lãnh Đạo [Tín Lý & rollo TLĐ] tại phòng họp GX 
◊ 8:45-9:15 BáoCáo Nhóm, Thông Báo & Học hỏi kinh nghiệm 
◊ 9:15-9:30 Giờ Tông Đồ tại Nhà Nguyện  

• Thứ Hai, Đầu Tháng - Ultreya - 8:00PM - 9:30PM 
◊ 7:00-7:40 Thánh Lễ tại Nhà Thờ 
◊ 7:45-9:00 Sinh Hoạt Ultreya tại phòng họp GX 
◊ 9:00-9:30 Giờ Tông Đồ tại Nhà Nguyện 

Xin quý anh chị liên tục làm palanca cầu nguyện cho mọi sinh hoạt của PT đều hướng về một mục đích duy nhất là làm 
cho danh Cha được cả sáng!!!  

HKT Phụ Trách 
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