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Quí anh chị Cursilistas thân mến, 

Bắt đầu Mùa Chay năm nay, anh chị đến nhà 
thờ, nhìn lên cung thánh, thấy trước bàn thờ có 
mấy khúc gỗ, anh chị có đọc ra được chủ đề hay 
ý nghĩa của tác phẩm đơn sơ đó không? Nếu như 
“nhìn” mà không “thấy” thì hãy khởi sự suy tư 
để khám phá nội dung với mẩu tin dưới đây: 
Sau 7 năm sống đời hôn nhân và sau hơn 1 năm 
bênh vực chồng là người thành thực và đáng tin 
cậy, cuối cùng Cô Roxane phải chứng kiến cảnh 
anh Albert Sterling II bị kết tội thuê người thực 
hiện việc sát nhân.  
Nhưng âm mưu giết người của chồng cô bị 
phanh phui và người mà chồng cô muốn giết, 
thật bất ngờ, đó lại là chính cô.  
Số là vào năm 2006, khi gia đình cô đang ở tại 
thành phố Allen - Dallas trong một căn nhà giá 
$400,000. Cô đi làm bình thường và đang chuẩn 
bị sinh đứa con thứ hai. Anh Albert làm cho 
hãng viễn thông và đang dạy tại một trung tâm 
thể dục thẩm mỹ. Bạn bè nói về anh như một 
người đàn ông chăm lo gia đình. 
Thế nhưng hình ảnh đó bị lu mờ vào một buổi 
chiều ngày 21 tháng 11 năm 2006, khi cô Rox-
ane đang có bầu 8 tháng rời sở làm về nhà. Vừa 
bước vào phòng ngủ, cô chạm mặt với anh Jef-
frey Thompson, một kẻ từng có tiền án. Tên này 
nói với cô rằng hắn được chồng cô thuê để giết 
cô nhưng phút cuối cùng thì hắn quyết định 
không làm điều đó. 
Jeffrey làm chứng trước tòa rằng Albert đã chịu 
trả 20 ngàn đô để anh ta giết Roxane, cắt khúc và 
ném vào chỗ nào đó ở phía Đông Nam Dallas. 
Đâu là nguyên do đưa đến âm mưu tàn bạo như 
thế? Động lực nào đã đẩy một ông chồng có 
tiếng là biết chăm lo gia đình, lại nhẫn tâm 
muốn giết luôn vợ và đứa con sắp tới ngày sinh 
như vậy? 
Bản tin trên báo Dallas Morning News ngày 1 
tháng 3, 2009 cho biết Albert có quen một cô gái 
trẻ tên là Natalia Sinatora cũng đang dạy múa 
Salsa (điệu múa của Châu Mỹ La tinh) tại trung 
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tâm thẩm mỹ. Hai người gặp nhau, hẹn hò, tính 
chuyện đám cưới. Trước tòa cô Natalia nói 
mình không hay biết anh kia đã có vợ cho đến 
khi đọc được tin anh bị bắt vì âm mưu giết vợ. 
Bà Susan Dodia, một thành viên trong bồi 
thẩm đoàn vụ án phát biểu: “Điều này có thể 
xảy ra cho bất cứ gia đình nào trong khu xóm 
của tôi. Thật không ngờ. Người ta cứ ngỡ là 
biết nhau, nhưng thật ra chẳng biết gì hết.” 
Chuyện khó tin nhưng có thật. Những sự kiện 
như thế này quả đã làm nhiều người mất niềm 
tin nơi nhau; người ta nghi ngờ nhau. Đau khổ 
biết bao khi không tin nổi nhau. Đúng là: 
“Sông sâu còn có thước dò. Lòng người ai lấy 
thước đo cho cùng.” Nói thế không có nghĩa là 
ta về nhà, nhìn chằm chằm vào mặt chồng hay 
vợ mình xem có đáng tin không... 
Đọc qua bản tin, tôi cũng không biết giải đáp 
thế nào trước vấn nạn lòng người thế kia. Chỉ 
cảm nhận một điều: nếu không có Thiên Chúa, 
nếu không có một Đấng trung tín như Thiên 
Chúa, nếu không có đức tin vào Ngài, và nếu 
không có đức tin đó hướng dẫn và gìn giữ, 
chắc người ta sẽ đau khổ lắm, tuyệt vọng lắm 
trước sự thay lòng đổi dạ và ác độc của con 
người. 
Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài chính là chỗ cho ta 
bám vào, để sống và để noi gương -- gương 
mẫu của chân thật, trung tín, và dám chết cho 
người yêu, chứ không phải giết chết người 
khác cho tình yêu ích kỷ của mình ngoi lên. 
Chỉ có Thiên Chúa trong Đức Giêsu chính là 
Thầy dẫn lối, là Cha trung tín, là Vị Chỉ Đạo 
yêu thương để tất cả chúng ta nhìn đến và bước 
theo. Hãy làm chứng tá cho Thầy bằng “gia 
đình Công giáo” của mình. 
.... Tại đây quí anh chị đã “thấy” được chủ đề 
của mấy khúc gỗ ở trước bàn thờ xứ mình 
chưa? 

De colores! 
Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR 
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PT Cursillo khởi thủy được hình thành vào cuối thập niên 
1940, tại thành phố Majorca, Tây Ban Nha, do một nhóm 
thanh niên có chung một ý hướng, và có cùng một nhận định 
về bối cảnh thực tại của thế giới thời bấy giờ: Thế giới  đang 
quay lưng lại với Thiên Chúa và Giáo Hội. Đời sống con 
người đang phai nhạt dấu ấn Kitô giáo, ngay cả những người 
mang danh Công Giáo. (Thế giới của chúng ta hôm nay, có lẽ 
cũng không hơn gì mà có thể còn tồi tệ hơn nữa!) Từ ý hướng 
này, nhóm thanh niên nói trên đã hình 
thành một Phong Trào - PT Cursillo - 
với mục đích tối hậu là thâm nhập vào 
các môi trường xã hội, làm men muối 
hầu đem nhân loại về với Đức Kitô. Chỉ 
vài năm sau ngày thành lập, năm 1953, 
PT đã được phát triển rộng rãi tại nhiều 
quốc gia ở Âu Châu. Trong kỳ Đại Hội 
Ultreya Thế giới lần I năm 1966, Đức 
Thánh Cha Phaolo VI đã truyên bố: 
“Nhờ được thanh luyện bằng kinh 
nghiệm, và nhờ uy tín do thành quả đạt 
được. PT Cursillo ngày nay với tư cách 
một công dân quôc tế, đã có thể tự do 
luân lưu trên các nẻo đường trong cộng 
đồng thế giới.” Ngày nay PT Cursillo đã 
hiện diện tại hầu hết các quốc gia, ước 
lượng có nhiều triệu thành viên 
(Cursillistas) thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. 

Riêng tại Việt Nam, vào năm 1967, nhờ một nhóm quân 
nhân Công Giáo Phi Luật Tân tham chiến tại đây, đã tổ chức 
nhiều khóa Cursillo ở các giáo phận. Đặc biệt Đức Cha 
Nguyễn văn Thuận, lúc ấy đang là Giám Mục Giáo Phận Nha 
Trang, đã nhiệt thành cổ võ, và giúp đỡ cho công cuộc phát 
triền PT Cursillo. 

Tại Hoa kỳ PT Cursillo được hình thành, do hai phi công 
tên là Bernado Vadell và Augustin  Palomino, lúc đó đang dự 
khóa huấn luyện tại Texas.  Họ đã mở khóa Cursillo đầu tiên 
tại Waco, Texas vào tháng 5-1857, cùng với linh mục Gabriel 
Hermander. Kể từ đó PT Cursillo dần dần lan rộng và phổ cập 
đến toàn cõi Hoa Kỳ. Đến năm 1965,Văn Phòng Điều Hành 
[VPĐH] Quốc Gia được thành lập, và hiện nay hầu hết các 
Giáo Phận đều đã có VPĐH Giáo Phận. Với đặc tính hợp 
chủng tại quốc gia này, nên mỗi Giáo Phận đều thành lập 
nhiều ngành song song như: PT Cursillo ngành nói tiếng Anh, 
ngành nói tiếng Spanish, ngành nói tiếng Việt Nam, Đại Hàn, 
Trung Hoa v.v... 

Tại hải ngoại, Khóa Cursillo đầu tiên của người Việt Nam 
được tổ chức tại Louisiana năm 1981, và tại Orange County, 
California tháng 7 năm 1982. Đây là Khóa Nam mang số 79 
gồm có 49 khóa sinh, trong đó có 2 linh mục. Năm kế tiếp, PT 
mở hai khóa. Khóa Nam mang số 95 có 50 khóa sinh kể cả hai 
Thầy Sáu. Khóa Nữ mang số 96 có 49 khóa sinh, trong đó có 2 
nữ tu. Sau đó năm nào cũng mở hai Khóa: một nam và một nữ. 
PT được lan rộng đến nhiều Giáo Phận khác có người Việt 

sinh sống trên khắp đất nước Hoa Kỳ. 
Đặc biệt tại Giáo Xứ nhà, PT Cursillo 
cũng đã có mặt ngay từ khi giáo xứ 
mới thành lập. Liên nhóm trưởng đầu 
tiên là chị Đinh thị Sâm, vì lúc đó còn 
quá ít người nên phải sinh hoạt chung 
với Liên Nhóm thuộc giáo xứ Thánh 
Phêrô, có cha Châu Xuân Báu làm 
Linh Hướng. Đến khoảng năm 1999 
có một số anh chị em Cursillistas từ 
các nơi khác di chuyển về sinh sống 
tai vùng Dallas, thế rồi họ tìm cách 
liên lạc với nhau, hình thành một 
VPĐH giúp cho các sinh hoạt của PT 
ngày thêm phát triển. Tuy nhiên phải 
đến năm 2005 trở về sau, một số khá 
đông những anh chị em trẻ hưởng ứng 
ghi danh tham dự các khóa Cursillo 

được mở tại Houston, nhờ sự có mặt của những anh chị em 
này đã tạo nên một luồng sinh khí mới cho các hoạt động của 
PT vừa trẻ trung và năng động. Ngày 20-5-2007 VPĐH Quốc 
Gia Hoa Kỳ đã chính thức xác nhận việc thành lập Trường 
Lãnh Đạo [TLĐ] và VPĐH của Giáo Phận Dallas, ngành Việt 
Nam. Hiện nay mục tiêu của VPĐH và TLĐ đang chú tâm 
hoạch định một kế hoạch đào tạo các nhân sự có tinh thần gắn 
bó và những hiểu biết về PT hầu đáp ứng được các nhu cầu 
cần thiết để có thể mở khóa Cursillo ngay tại địa phương Dal-
las, một vùng nhân lực và tài nguyên rất phong phú và dồi dào. 
Hy vọng rằng trong tương lai, PT Cursillo nơi đây sẽ được 
phát triển thật lớn mạnh. Đây chính là những thách đố mà mỗi 
người Cursillista chúng ta có trách nhiệm phải gánh vác. 

BQH 
Tài  liệu tham khảo: 
* Những Tư Tưởng Nền Tảng của PT Cursillo 
* Ngày Thứ Tư. 
* Đặc San Thánh Hiến Thánh Đường. GXDMHCG. 
* Đặc san kỷ niệm 25 năm thành lập PT Cursillo ngành VN, Giáo   
Phận Orange County. 

Lời người viết:  Bài này có thể có một số anh chị đã biết hoặc đã đọc, tuy thế vẫn còn một số anh chị chưa biết sự hình thành của Phong Trào [PT] 
Cursillo không những trên thế giới và ở một số địa phương mà chúng ta quan tâm. Nhắc lại những sự kiện này có lẽ cũng là điều nên làm. 
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Thật bất ngờ đến độ sửng sốt khi nghe xếp lớn nói gần như 
ra lệnh: Thứ Năm tuần tới tôi đi dự đại hội tại… tôi muốn anh 
đi với tôi.  Không đợi tôi hỏi thêm, xếp đưa cho tôi một xấp 
giấy.  Liếc qua tôi thấy nào là lịch trình buổi họp, nào là những 
dữ kiện tôi phải chuẩn bị khi xếp cần tôi phải có. 

Xếp ra lệnh, tôi tuân hành!  Đúng ngày giờ chúng tôi đáp 
máy bay tới tham dự đại hội.  Điạ điểm là một khách sạn thật 
nguy nga tráng lệ.  Từ cảnh trí bên ngoài, thiết kế bên trong 
cho tới cung cách phục vụ của nhân viên thật là tuyệt.   

Sau một đêm nghỉ ngơi, buổi sáng tôi xuống phòng ăn để 
dùng điểm tâm.  Bước vào tôi thấy các xếp lớn, nhỏ tụm năm 
tụm ba, tay bắt mặt mừng nói cười vui vẻ.  Lại có các xếp đang 
lấy thức ăn mang về bàn.  Tôi đứng xớ rớ một góc nhìn mọi 
người, mang cảm tưởng mình như con chim non mà nhà văn 
Thanh Tịnh mô tả: ‘Đứng trên vành tổ - ngơ ngác nhìn bầu 
trời bao la.’ Tôi cảm thấy vừa ngơ ngác vừa lạc lõng. 

Chờ cho mọi người lấy thức ăn xong, tôi chậm chạp - làm 
người sau cùng - bước đến bàn để thức ăn.  Đang chọn các 
món ăn thì một cuộc chiến nội tâm nổi lên.  Ngay từ hồi còn 
nhỏ, bà nội đã dạy mỗi khi ăn phải làm dấu và đọc kinh để cảm 
tạ Chúa, tôi vẫn giữ thói quen đó.  Giờ đây giữa những thực 
khách xa lạ đông đảo, toàn là thứ “tai to mặt lớn,” tự nhiên tôi 
thấy rụt rè khi phải làm dấu đọc kinh.  Thôi mình đọc thầm 
cũng được, Chúa có chấp đâu, miễn là mình tạ ơn Chúa trong 
lòng.  Tôi lại tưởng tượng khi mình làm dấu đọc kinh có biết 

bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào mình, tự nhiên mặt tôi nóng ran.  
Nhưng đồng thời tôi cũng nhớ lời căn dặn của bà nội, tôi cũng 
nhớ lại câu: “Ai tuyên xưng ta trước mặt mọi người Ta sẽ 
tuyên xưng người đó trước mặt Cha Ta.”  Từ chỗ để thức ăn về 
đến bàn sao mà nặng nề thế.  Tôi tìm một chỗ trống ngồi vào.  
Vẫn lúng túng.  Nhưng rồi tôi thành khẩn nguyện xin Chúa 
giúp sức để tôi mạnh dạn tuyên xưng Đức Tin.  Tôi vẫn có 
cảm tưởng như mọi người đang chăm chú nhìn tôi.  Tôi quyết 
định giơ tay lên làm dấu Thánh Giá.  Lập tức người ngồi bên 
phải và bên trái tôi ngừng ăn và im lặng.  Lan nhanh như thuốc 
súng, tiếng cười nói bớt dần rồi cả bàn yên lặng chờ cho tôi 
đọc kinh xong và làm dấu Thánh Giá.  Sau đó tiếng nói cưòi 
vui vẻ lại tiếp tục.  

Trước sự im lặng bất ngờ của cả bàn ăn tôi thực sự xúc 
động, tôi cúi đầu thầm cảm tạ Chúa và cảm tạ mọi người.  
Ngẫm nghĩ lại, tôi chỉ là một người tầm thường nhỏ bé, không 
thế lực quyền hành, vậy mà Chúa đã dùng tôi như một khí cụ 
của Người để tuyên xưng đức tin. 

Lạy Chúa!  Khi con làm dấu Thánh Giá đọc kinh, sức 
mạnh nào đã làm cho người ngồi bên cạnh rồi cả bàn ăn im 
lặng trong một không khí thật trang nghiêm nếu không là 
quyền năng của Chúa? 

Con xin cảm tạ ơn Người... 
VL 

 



Bản Tin Ultreya  Tháng 3 - 2010 Trang 4   

Nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo 
ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước 
vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt 
lưng mà lau.  Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu 
mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm 
cho anh em không? Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa, điều đó 
phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là 
Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng 
phải rửa chân cho nhau (Phúc âm thánh Gioan đoạn 13) 

Truyện kể trong cuộc chiến giữa hai miền Nam và Bắc 
Triều Tiên, một làng nhỏ rơi vào làn đạn của trọng pháo. 
Trong làng có một ngôi nhà thờ Công Giáo. Bên ngoài nhà thờ 
có tượng Đức Giêsu Kitô đặt trên bệ cao. Tuy nhiên, khi cuộc 
chiến qua rồi thì bức tượng biến mất. Bức tượng đã bị hất ngã 
xuống đất vỡ ra thành nhiều mảnh vụn. 

Một nhóm lính Mỹ đã đến tiếp tay vị Linh Mục thâu nhặt 
những mảnh vụn của bức tượng, sau đó họ đã cẩn thận ráp lại 
bức tượng nhưng lại thiếu đôi bàn tay, mặc dầu họ đã tìm rất 
kỹ chung quanh nhà thờ. Họ đề nghị với vị Linh Mục là khi về 
đến Mỹ họ sẽ đặt làm đôi bàn tay mới cho pho tượng, nhưng vị 
Linh Mục trả lời họ rằng: “Tôi sẽ để bức tượng không có đôi 
tay lại trên bệ cao, và dưới chân bệ tôi sẽ cho khắc hàng chữ:  
CON ƠI, HÃY CHO CHA MƯỢN ĐÔI BÀN TAY CỦA CON.” 

Lạy Thầy Chí Thánh, đêm nay trước Thánh Thể Thầy, lòng 
con bồi hồi nhớ lại những ngày thật hạnh phúc khi sống bên 
Thầy và các anh em trong Khóa Ba Ngày, con có cảm tưởng 

như con là một trong số 12 Tông Đồ, con được Thầy yêu mến, 
được các anh Trợ Tá phục vụ hết mình, con nhận ra được Tình 
Yêu của Thầy, nhận biết tinh thần Hy Sinh Phục Vụ của các 
anh em, và lúc đó con đã hứa rằng khi trở về đời sống Ngày 
Thứ Tư con sẽ sẵn sàng phục vụ cho vợ, cho con cái trong gia 
đình, cho Ca Đoàn, cho Giáo Xứ, và trong môi trường hằng 
ngày của con. 

Thưa Thầy, con đã về và con phục vụ như lời con đã hứa, 
nhưng con đã không làm những việc đó đúng với tinh thần Hy 
Sinh, Quên Mình của Thầy dạy, vì con vẫn thấy buồn, nếu 
không được một tiếng khen, cảm thấy bực tức khi bị phê bình, 
cảm thấy chán nản khi thất bại, vẫn muốn cho mọi người biết 
những công lao của con đã làm, và khi thành công thì tỏ ra tự 
mãn cho rằng vì sức mình làm được chứ không nhờ bởi ơn 
Chúa. 

Thầy ơi, giờ đây trước Thánh Thể Thầy, con xin Thầy 
thương mở lòng trí cho con hiểu và yêu mến giáo huấn của 
Thầy, xin cho con được trở nên giống Thầy, biết hy sinh quên 
mình để phục vụ anh em, biết vui vẻ đón nhận những lời phê 
bình, biết can đảm chấp nhận những gian nan thử thách và cho 
con luôn nhận thức rằng mọi sự thành đạt của con đều nhờ bởi 
ơn Chúa giúp. 

Lạy Thầy, đôi tay con đây, xin Thầy hãy dùng nó để đem 
lại bình an, hạnh phúc cho những người đang sống chung 
quanh con. Amen 

VMH 
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Buổi sinh hoạt TLĐ đầu năm dương lịch, nhằm đúng vào ngày mừng kính Thánh Phaolô Tông Đồ trở lại - bổn mạng Phong Trào 
[PT] Cursillo. Trong phần Tín Lý, Cha Linh Hướng Bùi Quang Tuấn đã trình bày rất xúc tích về lòng Trung thành với Đức Kitô.  
Đây là món quà tinh thần đầu năm Cha trao tặng cho Cursillistas Liên nhóm Giáo Xứ ĐMHCG. 
 

Trở Lại: 

Trước khi đi sâu vào nội dung, Cha muốn làm sáng tỏ hai tiếng Trở Lại.  Để hiểu rõ ý nghĩa tích cực sự kiện Trở Lại của thánh 
Phaolô, ta nên nhìn qua gia thế của ngài. 

Phaolô sinh ra trong một gia đình Do Thái - thuộc chi tộc Benjamin, có quốc tịch La Mã.  Từ thuở nhỏ, Phaolô đã đến Jerusalem theo 
học với một rabbi Do Thái nổi tiếng tên là Gamaliel.  Như vậy, Phaolô đã được giáo dục kỹ lưỡng và thuộc dòng danh gia vọng tộc. 

Lý tưởng căn bản của ông là đạo Do Thái, nên Phaolô thẳng tay đàn áp, bắt bớ các Kitô hữu, những người mà ông cho là kẻ lạc đạo. 

Nhưng sau khi ông được Chúa mạc khải, nhận ra Chúa Kitô mới là lý tưởng thật sự, ông trở lại - Chuyển hướng 180˚, tuyệt đối trung 
thành với Đức Kitô. 
 

Trung Thành với Đức Kitô: 

Một trong những nét nổi bật trong cuộc đời Tông Đồ của Thánh Phaolô là Lòng Trung thành. 

Lòng Trung Thành đối với Đức Kitô đòi hỏi những yếu tố sau: 

1. Hy sinh và vác Thánh Giá 
Chính Thánh Phaolô đã không quản nhọc nhằn, đau khổ, thiếu thốn, hiểm nguy… miễn sao hoàn thành nhiệm vụ (1Cr 4, 9-13 
2:4-8,6, 4-8)  

2. Bác ái 
Lòng trung thành đòi hỏi việc nuôi dưỡng tinh thần bác ái.  Thiếu bác ái sẽ đưa đến bất hòa chia rẽ và là cơ hội để ma quỷ tấn 
công.  Thánh Phaolô đã viết: “Đức độ lượng, lòng rộng rãi của anh em sao cho mọi người nhận biết Chúa ở gần bên.” (Philip 4:5) 

3. Chân thật và chân thành 
Phải thành thật với chính mình - đứng về phía sự thật - bênh vực việc gì đúng.  Ngài nói: “Những gì là chân thật cao quý, những 
gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, và nếu có nhân đức cao, nếu có điều đáng khen 
nào thì anh em hãy chú trọng đến tất cả.” (Philip 4:8)  

4. Niềm tin và niềm vui 
Thánh Phaolô viết: “Anh em hãy vui trong Chúa luôn luôn. 
Tôi xin nhắc lại, hãy vui lên… anh em đừng lo gì.” 

5. Cầu nguyện 
Không thể có lòng trung thành nếu thiếu cầu nguyện (P/T 
Cursillo: Làm Palanca) 
“Hãy dùng mọi lời khẩn nguyện cầu xin với tạ ơn mà giãi bày 
trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.”   
(Philip 4:  4,6) 
Thánh Phaolô - bổn mạng của PT Cursillo đã nêu cao lòng 
trung thành tuyệt đối với Chúa Kitô.  Tất cả Cursillistas 
chúng ta cũng cần cố gắng theo gương Ngài - Chỉ sống trung 
thành với một Chúa Kitô mà thôi. 
 

Ghi lại từ bài Tín Lý của LM. BQT  
Lucia Hà Khanh 
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Mặc dầu hôm nay đã mười mấy tháng Giêng rồi, nhưng có 
lẽ cái hơi hướm của ngày Tết vẫn còn, vì người Việt mình ăn 
Tết đến một tháng lận: ‘Tháng Giêng ăn tết ở nhà, tháng Hai 
cờ bạc, tháng Ba hội hè.’ Căn cứ vào hai câu thơ trên thì ngày 
xưa ông bà mình dành suốt ba tháng mùa Xuân để ăn uống và 
vui chơi. 

Bước sang năm nay, chúng ta gọi là năm Canh Dần, tức là 
năm con Cọp (theo văn hóa của người Tầu,) bởi vì suốt trong 
năm nay con Cọp sẽ lên ngôi bá chủ. Do đó, tất cả mọi quí vị 
con nít, nam hay nữ, được sinh ra trong năm nay đều mang tuổi 
Dần, tuổi con Cọp. Đàn ông con trai mang tuổi Dần thì không 
sao, oai phong nữa là khác, nhưng quí bà quí cô lỡ mang tuổi 
Dần, e rằng sẽ gặp nhiều lận đận, nhất là về mặt tình duyên. 
Chỉ vì thiên hạ tin nhảm rằng, quí cô tuổi Dần rất ư là cao số. 
(Thưa quí bà cô, tôi lập lại ý nghĩ này là do lời của mấy ông 
Bốc Sư phán bảo vậy, chứ không phải ý kiến của riêng tôi đâu 
nhá, xin quí bà cô đừng mắng tôi là cái gã ăn nói vô duyên. Vợ 
tôi cũng thường mắng tôi như vậy mỗi khi tôi đề cập đến vần 
đề này, vì bả cũng… mang tướng tinh con Cọp vằn!) 

Cọp là một trong số 12 con giáp của khoa Tử Vi, do ông 
Trần Đoàn tự Di Hi thuộc đời nhà Tống bên Trung Hoa sáng 
chế ra. Ông dùng Dịch Lý để hình thành một môn gọi là khoa 
Tử Vi. Khoa này chẳng có gì là được gọi là cao cả, vì nó 
không phục vụ cho hạnh phúc con người, cũng không mang lại 
trật tự xã hội, mà chỉ có mục đích tiên đoán về vận số con 
người. Sở dĩ nó tồn tại được lâu là vì nó đã gợi đúng vào trí tò 
mò của mọi người, bởi lẽ ai mà chả muốn biết số phận và 
tương lai của mình giàu nghèo sướng khổ ra sao? Tuy nhiên 
việc đúng hay sai thì cần phải xét lại. Giải thích về khoa Tử Vi 
khá phức tạp, trong phạm vi bài này tôi chỉ xin tản mạn về con 
Cọp mà thôi.  

Trong số 12 con giáp, do cái nhà ông Trần Đoàn lựa chọn, 
thì toàn là những con vật quanh quẩn bên chúng ta như: chó, 
mèo, ngựa, dê, chuột, v.v... Duy chỉ có hai con vật xa lạ, một là 
con Rồng, con vật này không có thật mà chỉ là sản phẩm tưởng 
tượng. Con vật thứ hai là con Cọp, con này ở tuốt trong rừng 
sâu ít khi nào chúng ta được gặp, có chăng chỉ nhìn thấy trong 
tranh vẽ. Thảng hoặc những người đi rừng mà gặp nó thì kể 
như tới số, mười người hết chín người bị nó xơi tái, còn nếu vì 
lý do nào đó nó chê thì dưới chân người này thế nào cũng đầm 
đìa vũng nước! 

Cọp mang khá nhiều tên, miền Bắc nước Việt, người ta gọi 
cọp là Hổ, là Hùm; trong miền Nam người ta gọi là Cọp; 
những người yếu bóng vía thì tôn cọp là Ông Ba Mươi. Một 
vài địa danh cọp nổi tiếng như: Cọp Khánh Hòa, cọp Rừng Lá, 
cọp Cà Mau v.v… Có một điều đặc biệt là nhiều bộ phận trong 
thân thể con cọp đều hữu dụng, như râu cọp nghe nói có thể 

chế ra thuốc độc, bộ da dùng bọc nệm ghế của những nhà 
quyền quí, nanh cọp được những tay anh chị giang hồ đeo 
trước ngực cho tăng thêm uy lực, vuốt cọp được các nhà kim 
hoàn bọc vàng hay bạc để con nít đeo vừa là vật trang sức, vừa 
trừ tà ma ám khí. Xương cọp thì nấu cao, gọi là cao Hổ Cốt, 
dành cho các vị cao niên bồi bổ xương cốt, và lục phủ ngũ 
tạng. Thật ra thì cọp đâu mà lắm thế, cao này toàn nấu bằng 
xương trâu xương bò, uống vào chẳng biết có bổ hay không 
nhưng không chết anh Tây đen nào là được rồi! 

Cọp tuy là con vật sinh sống trong mãi tận rừng sâu, nhưng 
nó lại mang nhiều hệ lụy cho con người, nhất là đối với quí bà 
cô lỡ sinh vào cái năm Dần như năm nay. Khi đến tuổi lên xe 
hoa, cứ bị mấy bà mẹ chồng kén vợ cho con trai chê ỉ chê ôi!  

Đơn cử trường hợp của tôi, ngoài 20 tuổi, mẹ tôi cứ cuống 
cuồng đi tìm vợ cho con trai. Mẹ  kiếm cho tôi một cô, con 
một ông phú hộ có ruộng sâu trâu nái ở trong làng. Mẹ còn dọa 
tôi rằng: Anh thì lười biếng, chẳng có nghề ngỗng gì, ngay cả 
cái nghề nông cũng không rành, sau này làm gì mà ăn. Cô ta là 
con một, lại giỏi việc đồng áng, sau này anh sẽ được nhờ to.  
Bà có biết đâu rằng tôi đang có cô bồ ở trên phố Huyện, và cô 
ta là bạn học với tôi trước đây. Thấy tôi cứ lửng lơ con cá 
vàng, bà cụ sinh nghi nên mở cuộc điều tra, khi biết về cô bồ 
của tôi tuổi Dần thì cụ cứ dẫy nẩy và rên lên rằng ‘không ổn 
đâu con ơi. Con tuổi Hợi, nó tuổi Dần, Dần Thân Tị Hợi - Tứ 
Đại Hành Xung. Con mà lấy nó chỉ thời gian sau là đi đoong 
cuộc đời, con còn trẻ người non dạ, nên chưa thấy nguy hiểm 
đó thôi!’ Mẹ nói thế nào tôi cũng không lay chuyển chỉ vì tôi 
lỡ mết nàng rồi, thì cái chuyện vớ vẩn của tử vi bói toán tôi coi 
như đồ bỏ. Cuối cùng để Mẹ biết ý định dứt khoát, tôi tuyên 
bố, cho dù nàng có mang cái tuổi Chằng Tinh nào nữa tôi cũng 
bất cần, nói chi là tuổi Dần. Thế rồi một cuộc chung sống giữa 
Heo và Cọp, làm thí điểm cho cái quan niệm về sự xung khắc 
tuổi tác. Mười năm, hai mươi năm Heo vẫn sống nhăn, đến nay 
trên 50 mươi năm rồi, và đã thuộc loại: ‘Cọp thất thập cổ lai 
hy, Heo gần tám chục chưa đi chầu trời.’  Có nghĩa là vẫn còn 
lẻo nghẻo được vài năm nữa. Không những khi cọp heo bắt 
đầu cuộc chung sống, Cọp thuộc loại Cọp Vằn chính hiệu, thế 
mà cho đến nay, bao nhiêu nanh bị bẻ gãy hết, móng vuốt bị 
vặt sạch, Cọp Vằn trở thành Cọp Giấy! Ngoài ra heo còn dẫn 
cọp ngoan ngoãn đi chơi phố, về nhà heo cứ ngồi bắt chân chữ 
ngũ trên ghế, cọp sẽ nấu phở cho heo ăn và phục vụ heo một 
cách chu đáo và tận tình. 

Như vậy tôi có thể chứng minh với thiên hạ, tuổi Dần 
chẳng những không cao số mà còn dễ thương thấy mồ, từ nay 
quí vị đừng úy kị tuổi Dần nữa nghe.  

Xin quí bà quí cô tuổi Dần mở hàng khen tôi một tiếng lấy 
hên cho đầu năm mới! 

BQH 
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VT Phụ Trách 

[Cursillistas thắc mắc]: H/Đ ơi, mình là lính mới, vừa đi khóa năm rồi.  Sau khi đi khóa về, vì muốn hiểu biết 
thêm về Phong Trào [PT] nên cũng lò dò đi sinh hoạt Trường Lãnh Đạo [TLĐ] để học lóm.  Tính ra mình đã đi 
sinh hoạt TLĐ được vài lần, học thì có học nhưng thật lòng thấy hơi nản.  Nói nhỏ nghe thôi, mình thấy TLĐ có 
quá nhiều vấn đề cần thảo luận trong một buổi họp và đôi khi mất thời giờ cho nhiều vấn đề nhưng cuối cùng kết 
quả vẫn chưa đâu ra đâu.  Một điều nữa là các buổi sinh hoạt TLĐ hay bị quá giờ.  Mình tính sẽ thôi không đi 
sinh hoạt TLĐ nữa nhưng chợt nhớ đến mục H/Đ nên muốn nhờ H/Đ góp ý dùm.  Mình đắn đo rất nhiều trước khi 
nêu vấn đề vì sợ làm nản chí những anh chị em khác nhưng vì nghĩ đã là Cursillista thì nên thẳng thắn chia sẻ để 
cùng giúp nhau và giúp PT.  Cám ơn H/Đ và nếu câu hỏi này có làm phiền lòng ai thì cho mình xin lỗi trước - 
Không Tên [KT]. 

[Hỏi Đáp]: Úi dà dà! đầu năm, đầu tháng mà sao KT đặc câu hỏi nghiệt quá vậy.  Không trả lời thì hổng được mà 
trả lời thì H/Đ tui dám mất dzốp lắm à nghen!  Thôi thì KT đã có gan hỏi thì H/Đ cũng xâm mình trả lời, cùng 
lắm thì ra làm việc cho ông Obama ở trụ sở TWC cũng được ☺.  Nói đùa cho vui chứ KT nghĩ rất đúng, là người 
Cursillista chúng ta phải luôn thẳng thắn chia sẻ những bức rức, trăn trở của mình.  Xin cảm ơn KT đã mạnh dạn 
nêu ra một vấn đề khá tế nhị, có thể có người cũng cảm thấy như vậy nhưng không tiện nói ra vì sợ làm chùn 
bước những anh chị em khác.  Câu hỏi của KT khơi dậy một cảm nghiệm H/Đ đã trải qua khi mới bắt đầu tham 
gia Ban Học Tập (BHT là tiền thân của TLĐ).  Vậy, để góp ý, H/Đ xin được chia sẻ với KT một chút về cảm 
nghiệm đó.   

Sau khi tham gia BHT, H/Đ bắt đầu nhận ra một số khó khăn: Cách làm việc của nhóm thì còn rất phôi thai, sự 
khác biệt về tuổi tác, nghề nghiệp, lối suy nghĩ, etc.  Thêm nữa, sự hiểu biết quá ít ỏi về PT khiến H/Đ không 
đóng góp được gì, chỉ biết ngồi nghe, chẳng biết phải nói gì. Nhiều hôm H/Đ phải đóng cửa để hai đứa nhỏ ở nhà 
đi sinh hoạt BHT, ngồi họp mà lòng thấy bất an, thấy có lỗi với con.  H/Đ biết chắc ở nhà các con đang cần đến 
mình, còn mình thì ngồi đây nghe những chuyện sao… mông lung chẳng hiểu mô tê gì cả!  Không biết mình sẽ 
giúp được gì? và cho ai?  Tham gia BHT đúng hay sai?  Thực tình trong bụng đã muốn “đào ngũ” nhưng thấy anh 
chị ai cũng quí mến mình nên thôi đành tiếp tục sinh hoạt chờ dịp khác để… rút lui!  Trong thời gian sinh hoạt, có 
một điều H/Đ thấy rất rõ đó là mọi người đều rất cần đến nhau.  Lý do rất đơn giản, vì BHT quá ít người.  Một lần 
vào cuối Giờ Tông Đồ khi cầm tay nhau hát kinh Hòa Bình ai nấy đều nhắm mắt.  H/Đ lén hé mắt nhìn (bình 
thường thì không) chợt thấy chung quanh mình những khuôn mặt già nua, những khuôn mặt mệt mỏi sau một 
ngày dài mệt nhọc.  Tự nhiên nước mắt ứa tràn và ngay lúc ấy H/Đ cảm nghiệm được, lý do tại sao mình có mặt 
trong BHT.  Bên tai vang lên lời của Thầy Chí Thánh “Không phải con đã chọn Thầy nhưng chính là Thầy đã 
chọn con.”  H/Đ nhận ra, chính vì những công việc còn ọp ẹp, những bác lớn tuổi cần có người thay thế, những 
khuôn mặt mỏi mệt kia cần một chút nghỉ ngơi, chính vì thế mà Thầy đã chọn và đặt H/Đ vào BHT.  Trở lại với 
chia sẻ của KT, phải chăng KT nản chí vì TLĐ xem ra còn có nhiều vấn đề chưa tốt cần phải sửa đổi hoặc làm 
cho hoàn chỉnh hơn?  Phải chăng vì những khó khăn đó mà Thầy đã chọn KT đến với TLĐ?  Thêm một điểm 
nữa, Thầy chọn những người đánh cá tầm thường, xem ra có vẻ thiếu khả năng nhưng họ là những khí cụ Thầy 
cần.  TLĐ đứng vững không phải nhờ tài năng của các thành viên nhưng nhờ họ biết biến mình thành những khí 
cụ yêu thương để cho Thầy xử dụng.  Một chút tâm tình xin gởi đến KT và rất mong KT tiếp tục kiên trì, đồng 
hành với TLĐ.  Chúc KT một Năm Mới bình an, khôn ngoan và tràn đầy tình yêu của Thầy Chí Thánh.    

[BBT]: Quý anh chị Cursillistas thân mến, hy vọng đọc chia sẻ của a/c KT và góp ý rất thẳng thắn, tuy không kém 
phần tế nhị, của H/Đ trong BTU kỳ này sẽ khơi dậy chút thao thức cho PT, cho TLĐ, và cho Liên Nhóm trong lòng mỗi 
một Cursillista chúng ta.  BBT ước mong sẽ nhận được những thao thức ấy - từ những trăn trở cho đến những giải 
pháp, những đề nghị xây dựng - từ quý anh chị trong thời gian tới. 

Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em, xin cùng nhau vững tiến trên con đường phụng sự.  De Colores!  

* 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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Mừng Lễ Bổn Mạng PT Cursillo! 
Jan 25, 2010:  Một đêm liên hoan đơn sơ nhưng ấm cúng đã được tổ chức mừng Lễ Thánh 
Phaolô Trở Lại - bổn mạng Phong Trào Cursillo - cũng là Lễ Quan Thầy của Cha Linh Hướng.  
Nguyện xin Thánh Phaolô cầu bầu cho Cha và tất cả Cursillistas được hăng say theo gương 
thánh nhân để loan báo tin mừng qua đời sống chứng nhân và luôn trung thành với ơn gọi là 
một Cursillista của mỗi chúng ta. 
 

Mừng Xuân Canh Dần! 

Feb 14, 2010 Tết Nguyên Đán Canh Dần, chúc quý Cursillistas một năm mới an khang vạn sự như ý… Thầy Chí Thánh. 
Sinh Hoạt Cursillo khắp nơi: 

* Missouri July 29 - Aug 1:  Đại Hội Cursillo Thường Niên Toàn Quốc Kỳ Thứ 20 sẽ được tổ chức tại Đại Học Dòng Tên Rockhurst 
University, Kansas City, Missouri, với vị diễn giả chính là cha David M. Knight.  Lệ phí ghi danh là $370 trước ngày 31-5-2010. 
Quí anh chị có thể ghi danh online qua website  http://www.cursillovietinusa.com. 
* Austin - Trung Tâm PT Cursillo Toàn Quốc đã di chuyển từ Giáo Phận Dallas đến Giáo Phận Austin, TX.  Địa Chỉ mới để liên 
lạc bằng bưu điện, điện thoại, và điện thư như sau:  PO Box 799, Jarrell, TX  76537, ĐT# 512-746-2020 và Fax# 512-746-2030.  
* Houston Jan 15-17, 2010:  Khóa Canh Tân “Sống Ngày Thứ Tư Theo Đường Lối Người” đã được tổ chức tại St Paul Cursillo 
Center, Houston do cha David Knight hướng dẫn với hơn nửa số người tham dự là Việt Nam từ Houston, Austin, và Dallas.  Hai 
điều trong khóa được ghi nhận và cố gắng áp dụng vào đời sống hàng ngày là: 
1. Bất cứ trước khi làm việc gì dù khó hay dễ, dù thích hay không, cứ xin “Lạy Chúa xin làm với con (With me), trong con (In me) 

và qua con (Through me) mà cha David Knight gọi đó là “WIT” prayer. 
2. Trước bất cứ một quyết định nào, ta không đặt vấn đề là việc đó đúng hay sai mà phải đặt vấn đề là “vìệc đó có làm chứng nhân 

cho Chúa không?” (Does it bear witness to Jesus Christ?) 

Dallas - Thông Báo Quan Trọng!!!  
Để có thể mở Khóa Cursillo tại Giáo Phận Dallas theo đúng đường hướng của Phong Trào, chúng ta sẽ có chương trình Huấn 
Luyện cho Khóa Cursillo gồm 5 buổi tại GX Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do đại diện Miền 8 hướng dẫn.  Đây là cơ hội rất tốt cho tất cả 
Cursillistas trong vùng lân cận học hỏi và biết thêm để trong tương lai chúng ta có thể trợ tá phục vụ cho khóa một cách hữu hiệu 
hơn.  Chi tiết ngày giờ xin thông báo sau. 
Sinh Hoạt Cursillo Dallas  

* Sinh hoạt hàng tháng tại GX ĐMHCG 

• Thứ Hai, Cuối Tháng - Trường Lãnh Đạo - 7:00PM - 9:30PM  
• Thứ Hai, Đầu Tháng - Ultreya - 8:00PM - 9:30PM 

* Xin quý anh chị nỗ lực làm palanca dâng Thầy Chí Thánh cầu nguyện đặc biệt cho các sinh hoạt của PT  

HKT Phụ Trách 

Feb 01, 2010 - Chúc mừng anh chị Thương & 
Nga thuộc nhóm Lê Thị Thành đã hạ sanh 
thêm một bé trai Hoàng Thiên Nhiệm thật 
kháu khỉnh, khỏe mạnh.   Xin Chúa và Mẹ 
Maria luôn chúc lành và gìn giữ gia đình anh 
chị Thưong-Nga, cho bé Thiên Nhiệm hay ăn 
chóng lớn để chu toàn theo ý THIÊN Chúa 
mọi NHIỆM vụ Ngài ban. 

 Jan 11, 2010 - Chúc mừng anh chị 
Vinh & Mỹ Linh đã hạ sanh thêm cháu 
Zachary vào lúc 10:10 AM, nặng 7lbs 
5oz, dài 20.25 inches. Zachary 
(Zacharia, Shacar, Zeke,) tiếng Việt 
dịch là Giê Kê, thuộc dòng giõi David. 
Ước mong em bé sẽ đem niềm hy vọng 
đến cho gia đình Vinh & Mỹ Linh. 


