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LIEÀU MAÏNG
Quí anh chò Cursillitas thaân meán,
Ngoài suy nghó mieân man tìm ñeà taøi chia seû treân baûn tin Ultreya, chôït hình aûnh
chaøng ngö phuû coù teân Pheâroâ xuaát hieän roõ neùt trong trí hôn bao giôø. Anh chaøng
naøy coù tính boäc tröïc, nhanh nhaûu, haêng haùi, lieàu maïng... trong nhieàu hoaøn caûnh.
Tính lieàu maïng cuûa chaøng ta ñöôïc Kinh thaùnh ghi nhaän trong caâu chuyeän “ñi
treân maët nöôùc”.
Töø thuôû nao thuôû naøo ñeán nay, chaøng chæ di chuyeån treân maët nöôùc baèng
thuyeàn. Khinh coâng chöa bao giôø taäp luyeän. Chuyeän ñi treân nöôùc chæ coù trong
kieám hieäp cuûa con chaùu nhaø ai beân chaâu AÙ. Vaäy maø anh ñaõ baïo gan treøo ra khoûi
thuyeàn, böôùc ñi treân nöôùc, sau söï ñoàng yù cuûa moät ngöôøi maø chæ tröôùc ñoù vaøi phuùt
ai cuõng töôûng laø ma.
Tính lieàu maïng cuûa chaøng ngö phuû Pheâroâ chaéc khoâng xuaát phaùt töø öôùc mong
bieåu dieãn cho “baø con leù maét”, cuõng chaúng phaûi toø moø thöû xem mình ñang tænh
hay meâ, nhöng khôûi ñi töø loøng tin yeâu Ñöùc Gieâsu vaø muoán böôùc mau ñeán Ngaøi.
Theá nhöng loøng öôùc muoán hay tin yeâu naøo cuõng phaûi traûi qua thöû thaùch ñeå
lôùn leân. Thöû thaùch naøo cuõng haøm ngaäm trong noù moät thaùi ñoä ñaùp traû ñuùng höôùng
hay laïc ñöôøng. Tröôùc thöû thaùch cuûa soùng to gioù lôùn, cuûa ñaùy hoà mieäng roäng
meânh moâng, Pheâroâ ñaâm hoaûng vaø baét ñaàu... chìm. Söï “lieàu maïng” saép phaûi traû
giaù baèng “maát maïng”. Nhöng trong côn thöû thaùch hieåm ngheøo aáy, Pheâroâ ñaõ bieát
höôùng veà ñaâu. Khoâng quay laïi vôùi con thuyeàn mình vöøa böôùc ra, song laø nhìn
leân vaø giô tay höôùng veà Ñaáng mình muoán ñeán.
“Laïy Ngaøi, xin cöùu con”. Lôøi nguyeän caàu trong côn nguy bieán cuûa chaøng ngö
phuû “lieàu maïng”. Xin cuõng laø lôøi caàu nguyeän cuûa chuùng ta trong nhöõng böôùc ñi
quyeát lieät saép tôùi.
Sau quyeát ñònh “môû Khoaù Ba Ngaøy laàn ñaàu tieân taïi khu vöïc Dallas-Fort
worth”, döï truø trong naêm 2012, phaûi laø nhöõng chuaån bò raát quan troïng khôûi töø
naêm 2011 naøy. Loøng nhieät taâm, tính “lieàu maïng”, tình hieäp thoâng, söï lieân keát,
lôøi caàu nguyeän, laéng nghe nhau, khích leä ñoäng vieân... giöõa caùc khoái vaø giöõa caùc
Cursillistas laø nhöõng yeáu toá khoâng theå thieáu.
Öôùc mong hình aûnh Ñöùc Kitoâ luoân roõ neùt treân moïi böôùc ñöôøng cuûa anh chò
em. Xin cho Phong traøo coù theâm nhieàu nhaân chöùng daùm “lieàu maïng” cho nieàm
vui ôn cöùu ñoä ñöôïc tuoân xuoáng daït daøo treân vuøng ñaát North Texas naøy.
De Colores!
Lm. Buøi Quang Tuaán, CSsR

Keát Hieäp trong Ñöùc Kitoâ

BBT: Trong tieán trình chuaån bò toå chöùc Khoùa Cursillo [K3N] ñaàu tieân taïi Dallas, BTU seõ laàn löôït ñaêng
nhöõng baøi vieát lieân quan ñeán K3N ñeå chuùng ta cuøng tìm hieåu vaø hoïc hoûi

Chính Yeáu vaø Thöù Yeáu (Essentials & Incidentals) Trong Khoùa Cursillo
[Phần I: Siêu Nhiên]
I.

II.

III.

Mục Đích của Khóa Ba Ngày

Khám phá hay củng cố ơn gọi
Hoán Cải - Kết hợp mật thiết với Chúa Kitô
Thấm nhuần tinh thần dấn thân, trở về môi trường sống của mình, biến đổi môi trường cho Chúa Kitô bằng
phương pháp Cursillo.
Tóm lại mục đích của Khóa 3 Ngày là biến đổi người lãnh đạo tự nhiên thành người lãnh đạo Kitô Giáo - một Kitô
hữu đích thực - xử dụng phương pháp Cursillo trong việc Phúc Âm hoá môi trường của mình sống qua việc thành
lập nhóm Kitô hữu nòng cốt kiên trì trong giai đoạn Hậu Cursillo.
•
•
•

Định Nghĩa Chính Yếu và Thứ Yếu

1. Chính Yếu: Là những điều căn bản, cốt lõi không thể thiếu được, là căn tính khiến nó tách biệt hẳn với sự vật
khác - sự kiện khác hay Phong Trào khác. Cụ thể như mục đích, phương pháp của PT Cursillo là chính yếu.
Nó rất quan trọng – quan trọng đến độ nếu thiếu thì PT Cursillo không còn phải là PT nữa.
2. Thứ Yếu: Là những yếu tố phụ, thiếu chiều sâu – chú trọng hình thức bên ngoài.

Những Nguyên Nhân Biến Thứ Yếu Thành Chính Yếu
1. Quá chú tâm đến số lượng và thành quả

Mẹ Têrêsa nói: “Điều quan trọng không phải là số lần công tác đã thực hiện nhưng là mức độ tình yêu ta để
vào mỗi công việc.”
2. Quá chú trọng vẻ hào nhoáng bề ngoài – chương trình rộn ràng
Trong phần “Thập đại binh” ở cuốn “Niềm Vui Sống Đạo Thế Kỷ 21,” Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn
Thuận đã gọi hai nguyên nhân trên là bệnh “Phô trương chiến thắng” (Triumphalism hay show off).

IV.

Những điểm chính yếu của Khóa Cursillo
1. Siêu nhiên
A.

Thiên Chúa Tình Yêu
Thiên Chúa yêu thương tất cả - yêu từng người một. Yêu người thân - yêu kẻ thù – yêu người lành thánh
– yêu người tội lỗi – yêu bằng hi sinh mạng sống mình cho người mình yêu.
Không có Chúa Tình Yêu không có Cursillo.
B.
Lời Chúa
Lời Chúa là nền tảng của cuộc sống Kitô giáo, là nguồn sinh lực của Kitô hữu.
Toàn bộ các rollos (trừ bài Lý Tưởng) đều dựa trên Kinh Thánh một cách trực tiếp hay gián tiếp. Các lời
giảng dậy – các sứ điệp đều thấm nhuần Thánh Kinh Cựu Ước – Tân Ước. Khóa 3 Ngày là công cụ loan báo
Tin Mừng tuyệt vời vì đã sử dụng cách thức: Hân Hoan Loan Báo Tin Mừng (kerygma). Lời rao truyền
bình dị - chân thật chứa chan niềm vui và hy vọng. Người rao truyền dũng cảm, nhiệt thành và họ đang sống
đúng với lời họ tuyên xưng. Luôn luôn khiêm tốn hiến dâng mọi vinh quang cho Thiên Chúa.
C.
Ân sủng và sự phù trợ của Chúa Thánh Linh
Ân sủng là món quà Thiên Chúa trao ban cho toàn thể nhân loại nhờ Chúa Kitô và Giáo Hội. Ân sủng là
nền tảng đầu tiên, là yếu tố tối cần thiết cho Khóa 3 Ngày. Một hoán cải - một việc kết hợp mật thiết với Chúa
Kitô - một cộng đồng Kitô hữu hiện diện đều do Ân sủng và Chúa Thánh Linh tác động.
Trong 3 ngày của khóa cuối tuần nếu được điều hành và diễn tiến nghiêm túc. các ứng viên sẽ được Ân
Sủng và Thần Linh Chúa tác động sâu đậm đến độ kinh nghiệm sống của Khoá 3 Ngày thường để lại một dấu
ấn không phai mờ trong suốt quãng đời còn lại của họ.
D.
Bí Tích Thánh Thể
Nhiệm tích Thánh Thể là tâm điểm đời sống của Khóa 3 Ngày.
Bí tích Thánh Thể có vị trí ưu tiên hàng đầu trong Khóa cuối tuần vì phép Bí Tích Thánh Thể là:
“Bí Tích Tình Yêu – là dấu chỉ hiệp nhất – là bảo đảm của Đức Mến – là bữa tiệc Phục Sinh – là nguồn sống
của Giáo Hội” (Hiến chế về Phụng Vụ số 47)

(Tieáp theo trang 3)
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Viếng Thánh Thể trong khuôn khổ của Khóa cuối tuần là việc làm có giá trị cả về mặt thiêng liêng cũng như
về mặt giảng huấn.
Viếng Thánh Thể làm các tâm hồn xích lại gần nhau, khích lệ tình thân ái chân thật. Trong khi viếng Mình
Thánh Chúa chúng ta cầu nguyện, chia sẻ vui buồn, nhận khó khăn của người khác làm của mình, nhờ vậy tinh
thần cộng đồng thêm vững mạnh.
E.
Mẹ Maria
Mẹ Maria là nguồn cảm hứng của Phong Trào Cursillo từ khi mới thành hình. Với tước hiệu Mẹ Thông Ban
Ơn Chúa – là Nguồn An Vui – là Nữ Vương các Thánh Tông Đồ. Mẹ luôn luôn hiện diện trong Khóa 3 Ngày.
Mẹ vẫn được đề cập trong các bài chia sẻ, trong các kinh nguyện, đặc biệt trong Chuỗi Mân Côi.
F.
Palanca
Palanca có nghĩa là đòn bẩy hay đòn gánh để khiêng vật nặng. Những lời cầu nguyện, hy sinh hãm mình của
một số Kitô hữu do cá nhân hay cộng đồng thực hiện nhằm dâng lên Thiên Chúa xin cho người khác được ơn
hoán cải.
“Những cầu nguyện và hi sinh nhân danh Cursillo mà trong ngôn từ của Cursillo gọi là Palanca là điều cốt
yếu cho sự thành công về tinh thần của nó.”
2. Kỹ thuật của Khóa Cursillo (sẽ được trình bày trong phần sau).

Taâm söï vôùi Thaày
Lạy Thầy Chí Thánh, Thầy ở đâu chiều nay?
Cũng cùng một không gian, mà chiều nay có nhiều
người sẽ bước lên xe đi đến một nơi nào đó, có tiệc
tùng tưng bừng, có tiếng nhạc du dương, có những
nụ cười rạng rỡ...
Thầy có mặt ở đó với họ không?
Trong khi chiều nay, con bước vào thánh đường với
những người anh em thân thương, trong không gian
tĩnh mịch, yên lặng! Có phải thực sự để tìm Thầy
không? Có phải con đang tìm đường đến với Thầy?
Hoạt động vì Thầy không?
Thầy đang có ở đây không?
Khi nhìn lên ảnh chuộc tội, Thầy treo mình trơ trọi,
bất lực, buồn bã, vì nhân loại – Vậy mà vẫn có nhiều người chối bỏ Thầy - lòng con chợt mềm nhũn, chua
xót. Có thể con cũng đang chối bỏ Thầy bằng cách nào đó. Con tin rằng Thầy đang có mặt ở đây và đang
lắng nghe con. Xin hãy tha thứ cho con Thầy ơi, nếu có lúc con tin tưởng rằng: bằng sức lực của con, bằng
tài khéo léo của con mà Thầy cần đến con để làm sáng danh Chúa trong con… hay ngược lại, lúc đó có phải
con đã làm “sáng danh con” trong việc làm nhà Chúa.
Bây giờ ngồi đây, hồi tưởng lại con chợt thấy lòng xao xuyến, lo âu. Vì đã bước đi hơn nửa đời người với
biết bao nhiêu ân sủng Thầy đã thương ban... trong khi biết bao lần con đã bỏ Thầy trần trụi, cô đơn, khi mà
những vinh quang, những thành công của thế gian đã làm mờ đôi mắt đức tin con.
Nhớ lại khi còn tuổi mười tám, hai mươi, vì những tiếng vỗ tay, những tờ giấy khen, những lời khích lệ của
Cha Xứ khi con thành lập một phong trào hoạt động giới trẻ rầm rộ, con đã kiêu ngạo và rồi chỉ vì một bất
đồng ý kiến với vị chủ chăn con đã bỏ nhà thờ, bỏ Chúa nhiều năm.
(Tieáp theo trang 4)
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Con chỉ chạy tìm Chúa, cầu xin Chúa khi thấy mình
bất lực trước những hiểm nguy tại chiến trường sôi
động. Khi an lành, lại sống an nhiên, sa đọa như
không hề biết Chúa.
28 năm xưa, khi lái chiếc ghe nhỏ giữa biển trời
mênh mông trên đường trốn chạy, vượt qua những đêm
đen hãi hùng, không biết đâu bờ bến… lúc đó con lại
tìm Chúa van nài, xin đừng bỏ con và Chúa đã vươn
tay cứu vớt. Khi lời tạ ơn chưa hết âm vang, con lại
lao mình trong cuộc sống mới, bỏ Chúa trơ trọi trên
tháp chuông nhà thờ.
Vậy mà Chúa không bỏ con, vẫn cho con cuộc sống
và một mái nhà êm ấm.
Có lúc lời Chúa đã đánh động con, cho con hiểu
rằng, cả đời con chỉ cầu xin Chúa vì lòng ích kỷ, lợi
lộc thế gian... vậy mà Chúa vẫn ban cho không điều
kiện. Con đã cảm thấy áy náy và không thoải mái mỗi
khi đến nhà thờ. Vì vậy, con quyết định tham gia những
công việc xây dựng nhà Chúa với tâm tình “trả ơn”.
Cũng có lắm khi con thầm tự cảm phục mình, con can
đảm, con hào hiệp khi làm việc phục vụ anh em.
Có phải con thực sự hoạt động vì Chúa không?
Con đã sai rồi từ ý tưởng ban đầu. Chúa đâu cần
con trả ơn. Con hoạt động để được cảm thấy bình an,
để cảm thấy mình không phải kẻ vong ân là cũng chỉ
hoạt động cho mình chứ đâu phải vì yêu Chúa…
Khi được chọn tham dự khoá 3 ngày. Thầy đã mở
mắt cho con rất nhiều và mang sứ mạng sống ngày thứ
Tư làm men muối cho người quanh con. Lòng con đã
được hâm nóng, hăng say ra đi với nụ cười bình an.
Lạy Thầy Chí Thánh, xin thương xót con. Hơn
ba năm qua con đã làm được gì để làm sáng gương
mặt từ ái của Thầy trong con? Những ngọn lửa của
ba ngày từ từ cũng tắt trong lòng. Có lúc con cũng
bỏ Thầy trong tư tưởng khi những tai họa, bệnh hoạn
giáng xuống cho người thân yêu. Con lại oán trách,
sao Thầy bỏ con. Con đã hy sinh nhiều quá mà sao
Thầy lại cho con những gánh nặng oằn vai. Đó là
lúc lòng con hoang mang khi con không đi cùng Thầy.
Con thiếu cầu nguyện để hiểu được giá trị đích thực
mà Chúa muốn Thánh hóa gia đình con qua những
tai họa. Đến khi hoa trái mà con gặt được từ những
cơn đau của người thân là tình yêu thương, thêm bằng
hữu quý giá, mới biết tạ ơn Chúa. Ngay lúc đó, con
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đã tự hứa với lòng là từ nay sẽ sống trong niềm tin,
cậy trông, phó thác. Quyết theo chân Chúa trên bước
đường đời .
Vậy mà không bao lâu, lòng cũng thờ ơ trước tiếng
gọi phục vụ nước Thầy. Con đã nhiều lần không làm
chứng nhân cho Thầy mà còn chối Thầy hơn cả Phêrô
ngày lỗi phạm. Chạy theo cuộc sống bận rộn. Con chối
Thầy khi làm người Cursillista mà hiểu lòng khiêm
nhường không đúng chỗ, từ khước những công việc
mà mình có khả năng, e ngại sự thất bại không dám
dấn thân. Nếu như lòng con có Thầy thì con đâu lo sợ
-sợ không đủ trí thức, sợ không đủ tài năng…
Con đã chối Thầy, vì sợ mất cảm tình cá nhân, bị thù
ghét khi không đủ can đảm để ngăn người khác làm
điều trái luật hội thánh.
Vậy là con lại bỏ Thầy lần nữa trong lớp áo Cursillista còn nặng nề hơn những lần bỏ Thầy khi xưa, lúc
còn trẻ. Tội nặng như Phêrô chối Chúa lần thứ ba,
trước mặt đám đông, với lời thề độc hơn lần chối thứ
nhất, chỉ trước mặt một người tớ gái!
Lạy Thầy chí thánh, xin thương xót con. Yếu đuối,
tội lỗi lúc nào cũng dễ dàng ở với con hơn Chúa trong
lòng con.
Chiều nay, ngồi trong thánh đường, con lại hoang
mang lo lắng, không biết cuộc đời con sẽ đi về đâu
trong tháng năm còn lại này, nếu đời con không có
Thầy? Sẽ có bao nhiêu lần con lại bỏ Thầy nữa khi mà
những tiếng mời gọi bên lề đường: kiêu ngạo, tự ái,
ghen ghét, đam mê hưởng thụ… luôn luôn ồn ào che
lấp tiếng Thầy.
Xin cho con được vững bước theo Thầy để không lạc lối.
Sống đơn giản và yêu thương.
Bác ái hơn trong đối thoại.
Đón nhận mọi biến cố buồn hay vui như là một ân sủng.
Tha thiết sống trọn vẹn từng giây phút với Thầy và
trong Thầy qua lời cầu nguyện.
Cho con được nói như các môn đệ từ 2000 năm xưa:
Lạy Thầy chí thánh, bỏ Thầy con đi với ai?
ĐHS
Tĩnh Tâm 19-2-2011
Trang 4

Vaøi lôøi taâm tình sau khi tham döï khoùa CURSILLO 592 naêm 2010

Trước khi chia sẻ, em xin được cảm tạ Chúa và cám ơn
quý Cha cùng tất cả anh chị em khắp mọi nơi đã bao
ngày tháng vất vả chuẩn bị khóa, lo lắng, hy sinh và
nhất là những tràng chuỗi, lời cầu nguyện, để rồi chúng
em mới có kết quả tốt đẹp như hôm nay. Nguyện xin
Thiên Chúa ban ơn và trả công cho quý Cha và cùng
tất cả ACE. Để chia sẻ một vài cảm nghiệm sau khi
tham dự khóa học ba ngày ở Houston, em xin được nói
sơ lược về mình trước khi dự khóa.
Cách đây gần 40 năm, em đã theo đạo và chịu phép
rửa tội tức là đã lãnh nhận dấu ấn được làm con Thiên
Chúa. Sau vài năm em lại lãnh nhận thêm Bí Tích
Thêm Sức, rồi sau đó em lập gia đình, lãnh nhận thêm
một bí tích Hôn Phối. Từ đó em đã được sự hướng dẫn
và sống đạo qua những gương lành ở nơi người bạn
đời của em, cho nên em xin mượn nơi đây, để nói lên
lời tri ân và cảm tạ Thiên Chúa đã cho em được làm
con của Ngài sau gần 40 năm, và gởi lời cám ơn đến
người bạn đời đã ở gần bên em suốt 35 năm học hỏi
và sống đạo. Sau khi đặt chân đến GX ĐMHCG, đã
là giáo dân hơn hai năm qua, em cũng có tham gia một
vài đoàn thể, em cứ nghĩ rằng mình đã làm tròn bổn
phận người Kitô Hữu. Khi anh C. tiếp xúc em, ngỏ ý
về việc tham dự khóa, anh đã đến nhà giúp em điền
đơn. Thật sự mà nói, lúc đó, trong lòng em không có
một ý nghĩ nào muốn tham dự khóa cả, nên nghĩ là nói
cứ ghi tên đi nếu sau này không đi thì cũng chẳng sao.
Khóa Ba Ngày đến và giờ cuối, em đã theo chân các
ứng viên từ giáo xứ về Houston dự khóa. Nhưng sau
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khi tham dự khóa học, em có cái nhìn trưởng thành
hơn về một Cursillista. Có ba điều mà đã đánh động
trong trái tim em là:
•

Làm thế nào để trở thành người Kitô Hữu trưởng
thành, em đã được sự hướng dẫn chia sẻ của quí
Cha và các anh giảng viên rằng, người Kitô Hữu
trưởng thành là người phải biết dấn thân hy sinh,
phục vụ, và làm việc tông đồ với lòng bác ái tại
những môi trường mà mình sinh sống như trong
gia đình, khu xóm, trong cộng đồng, sở làm v.v…

•

Giúp một người đến gặp Chúa Kitô thì dễ, nhưng
làm cho người đó làm việc cho Chúa thì rất khó!
Điển hình như bản thân em đây, hình như mỗi ngày
em đến với Chúa như tham dự thánh lễ, nghe Cha
giảng, thỉnh thoảng vào nhà Nguyện tâm tình với
Chúa, đó là chính em đã gặp Chúa rồi, và ngược
lại khi em làm việc Chúa thì thật là khó khăn, bởi
vì cái tôi của em quá lớn. Em còn nhớ vào những
ngày tháng cuối năm, tham gia vào công tác gói
Bánh Chưng, hoặc đến Hội Quán giúp việc sau
những ngày cuối tuần, nhiều lúc em đến làm việc
mà cứ mang theo cái Tôi của mình. Em thường nói
tôi thế này, tôi thế nọ; tôi không có thời giờ, hoặc
khi làm cứ kể lể với mọi người là cực nhọc quá,
thậm chí đôi khi vợ chồng bất hòa với nhau. Chúa
đã giúp em có ý thức và có trách nhiệm của mình
đối với cộng đồng hơn sau khóa Ba Ngày.

•

“Không phải con đã chọn Thầy, mà Thầy đã chọn
(Tieáp theo trang 6)
Trang 5

con.” Điều này thật là quan trọng. Sau khi em nhận ra, đã giúp em thay đổi hoàn toàn ý nghĩ của mình,
làm cho em thêm lòng nhiệt thành và quyết tâm. Vài tuần trước khi đi dự khóa, em nhận được một cú
điện thoại từ Houston; người gọi hỏi em rằng khóa Cursillo kỳ này đã có tên anh ghi danh, vậy anh đã sẵn
sàng chưa? Em trả lời ngay là em bận lắm không thể nào tham dự được, anh đó nói; vậy thì anh trả lời cho
người bảo trợ biết ngay đi, nhưng em ngại trả lời trực tiếp với anh C. quá, nên em có nói với bà xã của em,
là trả lời giùm em là em không đi nữa. Ngày này qua ngày khác, em cứ nhắc hoài, mà bà xã của em cứ
khất lần, rồi chẳng nói gì với anh C. cả. Đến gần ngày khai mạc khóa học, anh C. gọi em chuẩn bị hành
lý để đi, thì em lại vui vẻ lên đường. Chắc chắn đây là ý Chúa Thánh Thần tác động trên em. Đó cũng
là nhờ qua những lời Cầu Nguyện của Quí Cha và tất cả ACE khắp mọi nơi, nên em mới quyết tâm lên
đường. Em nghĩ rằng chính em đã chọn đường mình đi, nhưng sau khi học khóa Ba Ngày, gặp gỡ Chúa
Kitô rồi em mới hiểu được rằng chính Thầy đã chọn em.
•

Sau khi mãn khóa học trở về lại giáo xứ gần 11 giờ đêm. Khi chúng em bước vào Hội Quán, các tân khóa
sinh cũng như em đều thật cảm động, vì đã được Cha xứ cùng tất cả ACE nghinh đón, với những tràng
pháo tay rộn rã, với những bài hát thật sống động. Đây là một kỹ niệm mà chắc là trong cuộc đời em sẽ
không bao giờ quên.

•

Tạ ơn Chúa đã cho em được tham dự khóa Ba Ngày vừa qua. Phải nói đây là một Hồng Ân và với lòng
thương yêu của Thầy Chí Thánh, Thầy đã mở mang tâm trí của em, cho em có cái nhìn thật trưởng thành,
để giúp em thêm hạnh phúc gia đình. Xin Thầy giúp con thêm can đảm và quyết tâm hơn, tiếp tục sống
trọn vẹn với ngày Thứ Tư, để được đóng góp một phần công sức nhỏ bé, rồi cùng nắm tay nhau, cùng nhau
đoàn kết xây dựng một cộng đồng Bác Ái Yêu Thương đầy Tình người, nhưng phải trong Khiêm Nhường
và Tha Thứ. Đó là tất cả những gì em đã học hiểu, và đánh động trong Trái Tim em, sau khi tham dự khóa.
Em xin chia sẻ cùng quí anh chị.

De Colores!

HV

Quyeát chí theo Thaày...
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Trang 6

Laïy Thaày Chí Thaùnh
Buổi tĩnh tâm đêm nay mang
chủ đề: Xin Ngài đừng quên
con. Vâng! con đang thầm
nghĩ là chính con quên Ngài
thì đúng hơn. Ở trên thế gian
này có ai mà lo lắng, quan
tâm, hiểu con bằng Thầy,
bởi vì rất nhiều lần, cuộc đời
con lặn chìm trong bóng tối,
dường như không lối thoát,
nhưng chính lúc đó con lại
thấy rất cần Thầy như một
người bạn. Thầy cũng đã
biết hết chuyện lớn, chuyện
nhỏ của đời con, nhưng Thầy còn nhớ câu chuyện gần
đây nhất không? Vì ảnh hưởng công việc, con mang
chứng bệnh đau vai, đau cổ, mà con ăn ngủ không
được; thêm vào đó, con lại bị thiệt hại trong công việc
của con. Lúc đó con thật sự nghĩ đến Thầy, tâm sự
với Thầy, nhưng con lại chẳng nghe thấy Thầy đoái
hoài, mà chỉ thấy lòng con chùng lại với những bước
cô đơn, và dần dần con đóng mình vào một bóng tối,
con chẳng thiết đi họp nhóm, chẳng muốn sinh hoạt
Ultreya, bởi vì con giận chính mình rồi cau có giận
lây đến mọi người, cho dù người ta có an ủi, con cũng
thấy dư thừa và không muốn nghe. Lúc đó, người bạn
đời của con khuyến khích con năng chạy đến viếng
Thầy, con đã trả lời với anh, con hết lời nói với Thầy
rồi. Khi con ngồi đối diện với Thầy trong nhà tạm, con
như một người mất hồn; đầu óc con trống rỗng, con
có cảm tưởng Ngài đã quên con rồi, và con thấy giữa
con với Thầy như có một bức tường ngăn chặn con đến
với Thầy, vì thế con đã lánh xa Ngài. Chồng con lại
nói lời khuyên con: em chỉ cần đến chào hỏi Thầy, em
đâu cần nói gì, bởi vì Thầy thấu suốt những điều trong
lòng em, đi đi em nếu em cần anh đi chung, anh đóng
cửa tiệm sớm để đi với em. Câu nói và sự hy sinh của
anh như là một cái đòn bẩy, bật đứng con dậy. Ngay
lúc đó con chợt nhận ra, lâu nay con cứ đi tìm Thầy,
mà con quên mất rằng hình ảnh của Thầy đâu phải chỉ
ở nơi Giáo đường, mà được thể hiện qua những người
xung quanh con. Vậy mà con đã vô tình không lắng
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nghe những lời an ủi, những lời cầu nguyện của những
người anh em mà Thầy đã gửi đến. Lẽ ra con phải
hiểu Thầy đã dùng những biến cố đó để dạy dỗ, tập
luyện cho con. Con biết Thầy nhân từ vô cùng; Thầy
hiểu lòng con và sự yếu hèn của con. Thầy không đòi
hỏi sự gì vượt qúa sức con; vì thế, con không nản lòng
nữa. Con đã quyết tâm nhìn về tương lai một cái nhìn
mới, tuy là cho đến bây giờ sức khỏe của con vẫn chưa
khá hơn, nhưng con đã tập cho mình là mỗi khi con đau
con không khóc nữa; con không than phiền với Thầy,
mà dâng lên Thầy để được chia sẻ với những người
kém may mắn hơn con. Họ là những người đang nằm
liệt trên giường, mới là những người cần được Thầy
quan tâm hơn con. Thầy ơi, niềm tin của con cần phải
được tôi luyện lại, con đã nhận ra sự thiếu sót của
con rồi. Con xin lỗi Thầy vì con đã nghi ngờ tình
yêu của Thầy dành cho con. Ước gì con cố gắng hơn
nữa là mỗi ngày con dành thời giờ để đến với Thầy,
được rước Thầy vào tâm hồn con, để Thầy thánh hóa
con mỗi ngày được trở nên giống Thầy. Nhờ Ơn Thầy
con sẽ cố gắng suy ngẫm Lời Thầy, vì Lời Thầy là
ngọn đèn soi đường chỉ lối cho con. Thầy ơi xin đừng
để con thất vọng trước những nghịch cảnh của cuộc
sống, cho dẫu cuộc đời có lắm truân chuyên, xin hãy
đồng hành với con trong suốt ngày Thứ Tư. Lạy Thầy
nếu con có quên Ngài, thì Lạy Ngài xin đừng quên con.
TB
Trang 7

VT Phuï Traùch

[Cursillista] Hoûi Ñaùp [HÑ] ôi, töø hoài ñi Khoùa veà ñeán giôø cuõng khaù laâu nhöng mình cöù laán caán moät ñieàu.
Hoâm nay noù “caán” quaù neân maïnh mieäng nhôø HÑ giaûi thích duøm cho. Tính mình caån thaän, khoâng muoán
phaïm luaät, ñaëc bieät laø nhöõng luaät mình hieåu quaù lô mô. Nhieàu luùc vì khoâng hieåu roõ veà Phong Traøo [PT]
neân mình khoâng daùm noùi gi veà PT, chæ sôï noùi sai anh chò em Cursillistas nghe ñöôc goïi ñieän thoaïi goùp
yù/xaây döïng thì phieàn laém (j/k.) Noùi nhoû HÑ nghe thoâi, gaàn nhöõng anh chò Cursillistas hieåu bieát nhieàu
veà PT mình chaúng daùm hoù heù gì heát. Nhöng ôû sôû laøm mình coù vaøi ngöôøi baïn Coâng Giaùo chöa bieát gì veà
Cursillo, gaëp nhöõng ngöôøi baïn “muø tòt” naày coù luùc mình cuõng tung hoaønh khaù döõ doäi; nhöng veà nhaø, gaùc
tay leân traùn sôï toaùt moà hoâi vì khoâng bieát mình noùi ñuùng hay sai. Chaéc laø sai roài bôûi vì mình coøn chöa
bieát mình noùi caùi gì thì laøm sao maø ñuùng ñöôïc, coù phaûi khoâng HÑ? Xin loãi HÑ, loøng dzoøng naõy giôø mình
vaãn chöa cho HÑ bieát laø mình muoán hoûi caùi gì, vaäy baây giôø mình xin ñi theûng veøo vaán ñeà heùn!
Xin HÑ cho bieát nhöõng gì thuoäc veà PT phaûi ñöôïc giöõ “bí maät” ñeå khoûi vi phaïm chuû tröông “laøm vieäc
behind the scene” cuûa PT? Noùi caùch khaùc, vieäc gì coù theå noùi ñöôïc vaø vieäc gì phaûi tuyeät ñoái giöõ “bí maät”
cho PT? Nhôø HÑ giaûi thích duøm cho. Kyù teân LC [Xin kyù teân laø Laán Caán, sôï kyù teân thieät khoâng chöøng
maáy chò Khoái Haäu laïi ñeán nhaø mình hoûi thaêm söùc khoûe thì ngaïi laém. Hihihi].
[Hoûi Ñaùp] Thaân chaøo Laán Caán [LC]! Ñaàu naêm xin caàu chuùc LC vaø toaøn theå gia quyeán moät naêm môùi
bình an, haïnh phuùc vaø traøn ñaày ôn Thaày Chí Thaùnh! HÑ seõ coá gaéng traû lôøi caâu hoûi cuûa LC, coøn noù coù
bôùt “caán” khoâng thì chöa bieát  Caâu hoûi cuûa LC laøm HÑ coù caûm töôûng Cursillo laø moät cô quan maät vuï
cuøng taàm côõ vôùi CIA hoaëc KGB. HÑ coù caûm töôûng Cursillo chöùa ñöïng nhieàu bí maät maø chæ coù thaønh
vieân ñaõ töøng traûi qua chöông trình huaán luyeän Khoùa 3 Ngaøy [K3N] môùi ñöôïc bieát vaø moïi Cursllistas
phaûi höùa tuyeät ñoái khoâng ñöôïc tieát loä nhöõng bí maät naøy cho baát cöù ai. Wow! Neáu oâng Bonnin, vò saùng
laäp PT Cursillo ñoïc nhöõng doøng naøy chaéc oâng seõ rôi nöôùc maét vì thaát voïng! OÂng khoâng ngôø moät PT
ñaët troïng taâm vaøo tình baùc aùi yeâu thöông theo göông Thaày Chí Thaùnh laïi ñöôïc hieåu moät caùch quaù “maät
vuï” nhö theá naøy. Thaät tình Cursillo khoâng coù gì bí maät caû. Moïi ñieàu LC hoïc bieát trong K3N ñeàu coù
theå chia seû cho baát cöù ai. Vì töïu trung, trong K3N chuùng ta chæ hoïc Thaùnh Kinh, gaëp gôõ chính mình,
gaëp gôõ Chuùa Kitoâ vaø gaëp gôõ tha nhaân – Qua Chuùa Kitoâ chuùng ta nhaän ñöôïc ôn tha thöù vaø thaùnh hoùa.
Taát caû nhöõng ñieàu ñoù caàn phaûi ñöôïc truyeàn rao cho moïi ngöôøi chöù khoâng coù gì phaûi giöõ kín. Coù chaêng
laø moät vaøi “kyõ thuaät” nho nhoû cuûa K3N. Nhöõng kyõ thuaät naøy nhö nhöõng moùn quaø nhaèm “surprise”
anh chò em Khoùa Sinh, vaø vì mang tính chaát “baát ngôø” neân chuùng ta toân troïng giöõ kín ñeå khi vaøo Khoùa,
anh chò em Khoùa Sinh seõ töï tay môû quaø cho chính mình. Agapeâ, vieát thö Palanca, Mananita vv... laø
moät vaøi ví duï. Tuy nhieân xin ñöôïc nhaán maïnh nhöõng “baát ngôø” noùi treân laø nhöõng ñieåm thöù yeáu chöù
khoâng phaûi laø nhöõng ñieåm chính yeáu cuûa K3N. Ñieåm chính laø Chuùa Thaùnh Thaàn seõ taùc ñoäng treân caùc
hoïc vieân trong khoùa hoïc. Veà vaán ñeà “laøm vieäc behind the scene” cuõng khoâng coù gì bí maät – chuùng ta
chæ traùnh khoâng nhaân danh PT khi phuïc vuï vì chuùng ta phuïc vuï treân danh nghóa laø moät Kitoâ Höõu chöù
khoâng phaûi laø moät Cursillista. Noùi toùm laïi, LC coù theå chia seû taát caû nhöõng ñieàu ñaõ hoïc bieát nôi PT.
Khi coù ñieàu gì chöa roõ LC neân lieân laïc vôùi anh chò em laõnh ñaïo PT tröôùc khi traû lôøi cho nhöõng anh chò
em ñang muoán tìm hieåu veà PT. HÑ xin giôùi thieäu moät phöông phaùp hoïc hoûi veà PT coù hieäu quaû cao ñoù
laø tham gia sinh hoaït TLÑ. Qua TLÑ, anh chò em Cursillistas khoâng chæ hoïc hoûi veà PT nhöng coøn aùp
duïng vaø soáng nhöõng ñieàu aáy moät caùch thaät cuï theå trong Ngaøy Thöù Tö cuûa mình. Caàu chuùc LC caûm
thaáy bôùt laán caán vaø haêng say hôn trong vieäc quaûng baù PT vaø laøm chöùng nhaân cho Thaày Chí Thaùnh nôi
moâi tröôøng cuûa LC. Meán, HÑ.
* Quyù anh chò neáu coù thaéc maéc xin lieân laïc vôùi H/Ñ theo email:
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HKT Phuï Traùch
Xin Cầu Nguyện:
Xin cầu nguyện cho tất cả các Cursillistas đang đau yếu được Thầy ban ơn sức mạnh hồn xác, và cho
các linh hồn người thân đã qua đời, nhất là linh hồn cụ Antôn thân phụ chị Nguyễn Bích Hợp, được
sớm hưởng Thánh Nhan Chúa.
Mừng Lễ Bổn Mạng PT Cursillo:
Jan 24, 2011 - Một buổi họp mặt ấm cúng với vài món ăn đơn sơ đã được tổ chức để mừng Lễ Thánh
Phaolo Trở Lại - bổn mạng Phong Trào Cursillo. Nguyện xin Thánh Phaolo cầu bầu cho tất cả Cursillistas hăng say theo gương thánh nhân để loan báo tin mừng qua đời sống chứng nhân.
Mừng Lễ Kỷ Niệm 14 Năm Phục Vụ Của Cha Linh Hướng:
Ngày 24 tháng Giêng, 2011 vừa qua là ngày kỷ niệm 14 năm phục vụ của Cha Linh Hướng. Nguyện
xin Thầy Chí Thánh ban cho Cha nhiều Hồng Ân, nhất là ơn Bền Đỗ để tiếp tục con đường dấn thân
phục vụ.
Tĩnh Tâm - Lạy Thầy Xin Ngài Đừng Quên Con:
Một buổi Tĩnh Tâm dành riêng cho các Cursillistas đã được tổ chức vào ngày thứ Bảy 19 tháng 2.
Những người tham dự đã được nghe bài Tín Lý thật sâu sắc của cha Linh Hướng; thêm vào đó là những
lời chia sẻ cảm động từ đáy lòng của các anh chị Cursillistas. Đặc biệt có nhiều anh chị của Giáo Xứ
Các Thánh Tử Đạo tham dự cùng với những tâm tình chia sẻ. Sau giờ Tông Đồ, các Cursillistas còn
chia xẻ chút rượu, cháo cá, cơm chiên với nhau.
Khóa Cursillo Tiếng Việt Đầu Tiên Tại Dallas - FortWorth !!
Sau hơn mười năm sinh hoạt với các khóa Cursillo tại Houston, Văn Phòng Điều Hành Dallas đã quyết
định mở khóa Cursillo Nam đầu tiên vào trung tuần tháng Bảy năm 2012 : từ July 12 đến July 15. Xin
các anh chị làm Palanca cầu xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho mọi nỗ lực của chúng ta.
Tin Về Khối Hậu - Ban Ultreya:
Khối Hậu đã thành lập một tiểu ban Ultreya với chủ đích làm cho các buổi họp Ultreya thêm sinh động
qua Palanca, tiếp xúc cá nhân, chia sẻ chứng nhân. Anh Nguyễn Khắc Phú nhận trách nhiệm điều hợp
viên của tiểu ban. Xin Thầy Chí Thánh ban cho anh nhiều nghị lực để đảm nhiệm trách nhiệm mới này.
Sinh Hoạt Miền và Toàn Quốc:
March 11- March 12, 2011: Đại Hội Miền 8 tại Brownsville, TX
April 28 - May 1, 2011: Khóa Cursillo Nữ - tiếng Anh - tại Fort Worth (Khóa 3 Ngày, English)
May 12 - May 15, 2011: Khóa Cursillo Nam - tiếng Anh - tại Fort Worth (Khóa 3 Ngày, English)
Muốn biết thêm chi tiết và đơn ghi danh, xin ghé đến website: www.cursillodallas.com
Xin quý anh chị nỗ lực làm Palanca để dâng Thầy Chí Thánh những Bó Hoa Thiêng Liêng để cầu
nguyện đặc biệt cho các sinh hoạt của Phong Trào
Sinh Hoaït PT:
Xin môøi taát caû quyù Cursillistas tích cöïc tham gia sinh hoaït Tröôøng Laõnh Ñaïo ñeå chuùng ta cuøng hoïc hoûi
vaø goùp phaàn xaây döïng neàn taûng PT GP Dallas cho thaät vöõng chaéc haàu chuùng ta coù theå töï laäp môû khoùa
ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu vaø laøm troøn traùch nhieäm cuûa moät PT caáp Giaùo Phaän.
Sinh Hoaït Tröôøng Laõnh Ñaïo: Thöù Hai moãi hai tuaàn (CT Sinh Hoaït TLÑ trang 9) sau leã @ 7:50PM
Sinh Hoaït Ultreya: Moãi Thöù Hai ñaàu Thaùng sau leã @ 8:00PM taïi Phoøng 106 (GXÑMHCG)
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