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CHIA PHAÀN
Quí anh chò Cursillitas thaân meán,
Ñang suy gaãm Lôøi Chuùa chuaån bò cho baøi giaûng cuûa moät ngaøy thöù Ba trong tuaàn
thì nhaän ñöôïc email “ñoøi nôï” cuûa chò phuï traùch baûn tin Ultreya. Bò ñoøi nôï baát
ngôø neân thaáy ñöôïc ñieàu gì trong aùnh saùng Lôøi Chuùa cuõng xin chia seû luoân vôùi
anh chò em.
Coù leõ nhieàu ngöôøi töøng nghe nhöõng caâu noùi hay lôøi ca ñaïi loaïi nhö “hoàn ai naáy
giöõ”, “maïnh ai naáy soáng”, “laïc loaøi nieàm tin soáng khoâng caàn ai, soáng quen
khoâng ai caàn ai, cöù vui cho troïn ñeâm nay”. Nhöõng taâm tö ñoù dieãn taû söï kheùp kín,
ích kyû, hoaëc chæ bieát thu cho rieâng mình. Ñuùng laø laïc loaøi nieàm tin! Vaø nhöõng
thaùi ñoä nhö theá, coå nhaân cho bieát, seõ khoâng coù haäu, sôùm muoän cuõng taøn vong.
Nhôù trong kho taøng coå tích queâ nhaø coù caâu chuyeän “Chia Cuûa”: Ngöôøi anh tham
lam, khoân ranh noùi vôùi ñöùa em: “Cuûa caûi cha meï ñeå laïi thöù gì caùi thì thuoäc veà
tao, thöù naøo ñöïc laø phaàn cuûa maøy”. Sau ñoù anh laáy ñuû thöù: caùi meàn, caùi chieáu,
caùi noài, caùi ly, caùi thuùng, caùi nhaø... Thaáy oâng anh laáy quaù chöøng maø chaúng coù thöù
gì ñöôïc goïi laø ñöïc, nhaùt thaáy caây röïa cheû cuûi, ngöôøi em voäi chuïp laáy vaø keâu leân:
“Caây ñöïc röïa naøy cuûa toâi.” Sau ñoù anh ra ôû khu choøi ngoaøi ñoàng, coøn oâng anh vaø
baø vôï thì ôû nhaø ngoùi ba gian ngon laønh.
Khu choøi coù caây kheá neân ñöùa em chæ troâng tôùi muøa kheá, haùi ra chôï baùn maø sinh
soáng. Nhöng coù con chim ñaïi baøng chieàu chieàu ñeán gaëp traùi naøo chín laïi aên maát.
Ñöùa em ñau khoå khoùc loùc. Chim noùi: “AÊn kheá traû vaøng, may tuùi ba gang, ñem ñi
maø ñöïng”. Theá roài ngöôøi em trôû neân giaøu coù.
Thaáy em giaøu. ngöôøi anh tham lam, xin ñoåi nhaø laáy choøi, vaø baûo vôï may tuùi naêm
gang, thay vì ba, ñeå ñi laáy vaøng. Chim chôû naëng quaù, chao caùnh, ngöôøi anh rôi
xuoáng bieån cheát ñuoái.
Thaùi ñoä tham lam thu veà, chæ bieát lo rieâng cho mình, seõ daãn ñeán haäu quaû nhö theá.
Hoâm nay trong Thaùnh Kinh coù hình aûnh oâng Abram raát ñaùng chieâm ngaém: Abram
vaø chaùu laø Loùt cuøng nhau ñeán vuøng ñaát Canaan laäp cö. Xaûy ra chuyeän ñaày tôù
chaên chieân cuûa hai beân cöù xích mích tranh caõi nhau, chaéc laø veà thaûm coû gieáng
nöôùc hay vuøng ñaát laøm chuoàng che leàu. Soáng coäng ñoaøn ñoâng ñuùc khoâng traùnh
khoûi va chaïm. Nhöõng baát hoøa naûy sinh trong haøng ñaày tôù laém khi gaây phieàn
phöùc, hieåu laàm cho caùc chuû nhaân. Nhöõng xung khaéc cuûa hoäi vieân ñoâi khi cuõng
gaây ñoå vôõ tình thaân cuûa nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo. Abraham thaáy theá neân ñöùng ra
phaân xöû maø trong cuoäc phaân xöû naøy oâng töï nguyeän chaáp nhaän thieät thoøi. Abram
noùi vôùi Loùt: “Chaùu choïn ñoâng thì baùc choïn taây, chaùu choïn beân phaûi thì baùc laáy
beân traùi.” Trong tinh thaàn nhöôøng nhòn ñoù Abram laïi ñöôïc Chuùa thöông. Loùt
choïn phía ñoâng truø phuù, nhöng Chuùa laïi cho Abram taát caû nam, baéc, ñoâng, taây.
***
Soáng theo tinh thaàn cuûa Chuùa seõ ñöôïc chuùc laønh. Baïn coù tin nhö theá khoâng?
(Xem tieáp trang 2)

(Tieáp theo trang 1)
Mình muoán ngöôøi khaùc laøm cho mình ñieàu gì haõy laøm cho ngöôøi ta nhö theá. Mình muoán ngöôøi khaùc khoan dung,
nhöôøng nhòn, mình haõy laøm nhö theá cho ngöôøi ta. Mình muoán ngöôøi khaùc noùi toát sau löng mình, toân troïng gia ñình
mình, ñôõ naâng tinh thaàn mình, haõy laøm ñieàu ñoù cho ngöôøi ta.
Thieân Chuùa coù maét! Löôùi trôøi loäng loàng, thöa laém nhöng chaúng ai loït thoaùt. Haõy soáng theo Tin Möøng cuûa Chuùa ñeå
bình an vaø nieàm vui chaân thaät ñöôïc ñoå traøn cho loøng mình vaø cho moïi ngöôøi.
De Colores!
Lm. Buøi Quang Tuaán, CSsR

Chuùc Möøng Leã Boån Maïng Cha Linh Höôùng
Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 vừa qua, Giáo Hội mừng kính
Thánh Phêrô và PhaoLô Tông Đồ,
bổn mạng cha Linh hướng Phêrô Bùi Quang Tuấn
đồng thời cũng là bổn mạng Phong Trào.
Chúng con, toàn thể Cursillistas
Liên Nhóm Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp,
nguyện xin Thầy Chí Thánh qua lời cầu bầu của Mẹ Maria
ban muôn ơn lành, ban nhiều sức khỏe xác hồn trên Cha
để cùng đồng hành với chúng con trong Ngày Thứ Tư.
Với tất cả lòng yêu thương và kính trọng, chúng con nguyện xin
Cha được mỗi ngày yêu Chúa hơn.
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Trang 2

NGHIEÂN CÖÙU MOÂI TRÖÔØNG
LNV: Bắt đầu từ số này, tôi sẽ viết về những đề tài như: Nghiên Cứu Môi Trường, Tiền Cursillo, Khóa Ba Ngày, Nhiệm
vụ Người Bảo Trợ, Vai trò Trợ Tá v.v... để đáp ứng cho nhu cầu Khóa Học. Mặc dầu những vấn đề này qúi anh chị đã rành
rẽ, nhưng xin được nhắc lại để chúng ta ‘ôn lại những cái cũ để tìm ra điều mới’.
Trong Sách Lược của PT Cursillo, trước khi mở Khóa
Ba Ngày, công việc đầu tiên và cần thiết là Nghiên Cứu
Môi Trường để PT nắm vững tình hình và hiểu biết tường
tận nhu cầu và bối cảnh trong các môi trường tại địa
phương. Sau khi có đầy đủ những dữ kiện và biết rõ tình
hình, chúng ta mới hoạch định được việc tìm kiếm ứng
viên, đáp ứng đúng vơi nhu cầu thực tế.
Vậy môi trường là gì? Có hai định nghĩa về danh từ
này. Định nghĩa thông thường thì môi trường là một vùng
sinh thái trong đó có con người và các sinh vật đang sinh
sống. Định nghĩa theo PT Cursillo thì môi trường là một
khu vực hay một tập thể mà trong đó con người đang sinh
sống và hoạt động. Ngoài ra, môi trường còn được PT
phân chia thành nhiều lãnh vực khác nhau như: Chính trị,
Giáo Dục, Tuyền Thông Báo Chí v.v...
Chúng ta cần nghiên cứu môi trường để có thể hiểu
biết rõ tình hình và bối cảnh của:

đặt vào hàng ưu tiên.
Tóm lại, ở cấp giáo phận, VPĐH và TLĐ đồng trách
nhiệm việc hoạch định đường hướng PT. Để phối hợp
đường hướng một cách tối đẹp, họ cần am tường tình
hình quốc gia và thế giới, cũng như kế hoạch mục vụ của
giáo phận và của các phong trào tông đồ khác hoạt động
trong cùng khu vực. Chỉ khi nào công tác nghiên cứu môi
trường được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và sâu
rộng để nắm vững hoàn cảnh của các ứng viên trong môi
trường họ sinh hoạt, thì lúc đó PT mới có thể đạt được
mục đích. Ưu tiên hơn hết phải chú trọng đến các cơ cấu
hay môi trường có ảnh hưởng trực tiếp và sâu xa nhất với
xã hội, bởi vì phương cách làm dậy men trong môi trường
bằng Phúc Âm đòi hỏi phải thâm nhập vào các cơ cấu
cũng như các môi trường trong xã hội hơn là trong nội bộ
của Giáo Hội.

BQH

a) Thế giới
Thế giới hôm nay đang có sự khác biệt trầm trọng giữa
các quốc gia, sự chênh lệch giầu nghèo trong các tầng lớp
xã hội. Tình huống khốn khó của người dân tại những
nước kém mở mang đang phải chịu đựng vì những chênh
lệch nêu trên. Con người trong thế giới hôm nay đang có
khuynh hướng của chủ thuyết thế tục, duy vật, vô thần, và
thái độ con người đang thờ ơ với niềm tin tôn giáo…
b) Địa phương
Việc nghiên cứu để tìm hiểu tình hình trong các môi
trường thuộc địa phương chúng ta đang sinh hoạt là một
điều kiện thiết yếu, giúp PT hoạch định đường hướng, lựa
chọn những môi trường cần được Phúc Âm hóa và phối
hợp kế hoạch mục vụ với Giáo Phận, vì PT Cursillo hoạt
động trong khuôn khổ của Giáo Phận. Nói một cách rõ
hơn, trong phạm vi địa phương, PT cần tìm hiểu về cơ cấu
tổ chức thuộc các lãnh vực khác nhau của xã hội. Khi đã
nắm vững dữ kiện này, chúng ta dễ dàng hoạch định được
các đường hướng thích hợp, và tìm ra những người có ảnh
hưởng trong môi trường để tuyển lựa và mời họ tham dự
Khóa.
Trước đây, chúng ta chưa chính thức có VPĐH và
TLĐ, nên hằng năm chỉ lo tuyển người đưa đi dự Khóa tại
Houston, do đó có khuynh hướng chú trọng đến số lượng
mà thôi. Bây giờ PT Cursillo giáo phận Dallas đang chuẩn
bị mở Khóa tai đây, vấn đề nghiên cứu môi trường được
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Trang 3

Con Nghe Tieáng Chuùa...
Ñöùc Gieâsu ñang ñi doïc theo bieån hoà Galileâ, thì thaáy
oâng Simon vôùi ngöôøi anh laø oâng Anreâ, ñang quaêng
löôùi xuoáng bieån. Ngöôøi baûo hoï ‘Caùc oâng haõy theo
Toâi , Toâi seõ laøm cho caùc anh thaønh nhöõng keû löôùi
ngöôøi nhö löôí caù.’ Laäp töùc hai oâng boû chaøi löôùi ñi
theo Ngöôøi.
Laïy Thaày, Thaày ñaõ tuyeån choïn vaø môøi goïi caùc Toâng
ñoà coäng taùc vôùi Thaày trong söù ñieäp loan baùo Tin
möøng Cöùu ñoä cho toaøn theá giôùi, vaø caùc oâng ñaõ mau
maén boû moïi söï ñi theo tieáng goïi cuûa Ngaøi. Phaàn
con, con dieãm phuùc ñöôïc tham döï Khoaù Cursillo
nhôø vaøo AÂn suûng vaø Loøng Thöông Xoùt cuûa Thaày,
maëc duø Thaày bieát roõ con, moät con ngöôøi toäi loãi yeáu
ñuoái, nhöng mong öôùc ñöôïc Thaày bieán ñoåi con neân
toát hôn. Vaâng, laïy Thaày yeâu daáu, con caùm ôn Thaày
ñaõ cho con caûm nghieäm haïnh phuùc thöïc söï , khi
ñöôïc nguïp laën trong bieån tình yeâu bao la cuûa Thaày ,
ñeå roài con ra ñi vôùi loøng quyeát taâm soáng Neân Thaùnh
nhö lôøi môøi goïi cuûa Thaày.
Laïy Thaày yeâu thöông, trong voøng hôn 4 naêm qua,
con vaãn chöa ñaùp traû lôøi môøi goïi cuûa Thaày caùch
xöùng ñaùng. Con ngöôøi con yeáu ñuoái, vaãn coøn ham
meâ danh lôïi vaø thuù vui traàn gian, chính nhöõng ñieàu
naøy ñaõ caûn trôû con thi haønh Thaùnh YÙ cuûa Thaày. Ñaõ
bao laàn con chaùn naûn, khoâng muoán tieáp tuïc coá gaéng
nöõa, ñeå ñöôïc töï do soáng thoaûi maùi nhö yù con. Theá
nhöng, Thaày vaãn luoân kieân nhaãn chôø ñôïi, vaãn Yeâu
Thöông vaø Tha Thöù khi con thaønh taâm thoáng hoái.
Thaày luoân ôû beân con vaø nhaéc nhôû con, laøm cho traùi
tim con ñöôïc bieát rung ñoäng nhö khi con haùt leân
nhöõng baøi Thaùnh ca ca tuïng tình yeâu cuûa Ngaøi. Vaø
ngay khi con gaëp gian nan thöû thaùch thì Lôøi cuûa
Thaày ñaõ naâng ñôõ, ban söùc maïnh vaø thaùnh hoùa con,
giuùp con nhaän ra Thaùnh YÙ Thaày.
Thöa Thaày, sau caùi cheát ñoät ngoät cuûa em con, maëc
duø tin vaøo söï quan phoøng yeâu thöông cuûa Thaày,
nhöng quaù ñau buoàn vì thöông nhôù em, ñaõ bao laàn
con ñaõ traùch giaän Thaày. Con hoûi Thaày taïi sao laïi
xaûy ra baát ngôø nhö theá? ñeán noãi moät lôøi noùi caùm ôn
vaø caùi oâm giaõ töø con cuõng khoâng laøm ñöôïc... Moät
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laàn, tieáng Thaày nhö hoûi laïi con ‘Neáu nhö hoâm nay laø
ngaøy soáng cuoái cuøng trong ñôøi cuûa con, thì con seõ
laøm gì?’ Thöa Thaày, con töï nhuû, con seõ noùi vôùi taát
caû ngöôøi thaân, baïn beø raèng con thöông hoï, con caùm
ôn vaø xin loãi moïi ngöôøi, vaø neáu coù theå laøm ñöôïc gì
cho moïi ngöôøi ñöôïc vui, con saün loøng, vì hoâm nay laø
ngaøy cuoái ñôøi cuûa con. Tieáng cuûa Thaày nhö noùi vôùi
con ‘Con haõy ñi vaø soáng hoâm nay nhö laø ngaøy cuoái
ñôøi cuûa con’ Laïy Thaày, luùc ñoù con nhö ñöôïc thöùc
tænh.
Thöa Thaày Yeâu Thöông, con caùm ôn Thaày ñaõ giuùp
con nhaän ra Thaùnh YÙ Thaày qua bieán coá ñau thöông
naøy, caùm ôn Thaày ñaõ môû ra cho con moät con ñöôøng
soáng Neân Thaùnh laø taäp naêng suy töôûng ñeán söï cheát
ñeå coá gaéng soáng toát nhöõng giaây phuùt hieän taïi, soáng
vui, soáng toát vôùi moïi ngöôøi chung quanh. Laïy Thaày,
Thaày bieát con yeáu ñuoái, xin Thaày thöông xoùt vaø baûo
veä con. Xin Thaày ban ôn can ñaûm, söùc maïnh, ñeå con
daùm töø boû nhöõng gì thuoäc veà theá gian, ñeå böôùc chaân
con ñöôïc thoaên thoaùt, nheï nhaøng trong haønh trình
böôùc theo Thaày, ñem Tin möøng, nieàm vui ñeán cho
anh chò em chung quanh con.
AMEN.
VN
Trang 4

Soáng Chöùng Nhaân cho lôøi Chuùa
Tin Mừng Thánh Matthêu. Ðức Giêsu đến gần nói với
các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới
đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành
môn đệ , làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa
Con và ChúaThánh Thần; dạy bảo họ tuân giữ mọi điều
Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em
mọi ngày cho đến tận thế”.
Lạy Thầy Chí Thánh! Trước đây khi nghe đoạn kinh
thánh trên con đã lầm lạc nghĩ rằng: các bậc tu trì mới
thực là môn đệ của Thầy, nhưng nhờ ơnThầy khai tâm
mở trí để con diễm phúc hiểu rằng con cũng là môn đệ
củaThầy. Lời Thầy hứa sẽ ở cùng chúng con mãi mãi…
đã thực hiện qua Bí TíchThánh Thể, qua KinhThánh và
Thần khí của Ngài, đó chính là sức mạnh nuôi dưỡng đời
sống đức tin của con. Thầy đã chết vì yêu con thế gian,
điều răn Thầy truyền: ”Hãy yêu thương anh em như Thầy
đã yêu thương các con,” và yêu thương chính là dấu chỉ
môn đệ của Thầy.

Và khi con biết chu toàn ơn gọi của người Cursillista
là con đã làm chứng cho lời Thầy.
Lạy Thầy, xin cho chúng con biết thực thi lời Thầy,
để con trở thành muối ướp cho đời, và giúp con
luôn trung tín sống đời sống chứng nhân, xin cho
đời sống mỗi ngày của chúng con chính là những
chứng tá sống động, để đem tình yêu của Chúa đến
cho tha nhân. Lạy Mẹ Maria, xin cho trọn đời con
yêu Chúa bên Mẹ chẳng ngơi.
Amen.
NTT

Thầy ơi! Hai chữ Yêu thương nghe sao dễ dàng và nhẹ
nhàng quá… nhưng khi thực hành thì… không dễ Thầy
ạ! Yêu thương như Thầy là phải hy sinh cả mạng sống,
phải tha thứ, phải chia sẻ, phải cảm thông… và còn là
cho đi... Mà thói thường con chỉ thích nhận nhiều nhưng
cho chẳng bao nhiêu…
Nhưng, chính nhờ ơn Thầy đã trợ giúp, con đang cố gắng
học chia sẻ yêu thương để làm chứng cho tình yêu Thầy.
Vâng! Thầy biết con yếu đuối, nên Thầy đâu đòi hỏi con
phải làm những việc lớn lao vĩ đại mà chỉ là những việc
rất bình thường trong đời sống, ý Thầy là mong con sống
chứng nhân từ những việc nhỏ quanh con phải không
Thầy?
Thưa Thầy! Con làm chứng cho tình yêu Thầy khi con
biết chia sẻ cơm áo cùng anh chị em nghèo khó.
Khi con thăm viếng người neo đơn bệnh tật, người tù tội.
Khi con an ủi, lắng nghe người đau khổ, bất hạnh.
Khi con biết cảm thông và tôn trọng anh chị em quanh
con.
Khi con biết khiêm tốn nhận lỗi lầm của mình.
Khi con biết tha thứ cho anh chị em.
Khi con dấn thân phục vụ trong hân hoan, yêu thương.
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BBT: Vì lý do kỹ thuật, Trang Hỏi/Đáp trong BTU số này được thay thế bằng bài Suy Niệm:

Hãy hiền lành và khiêm nhường trong lòng…
… “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm
hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11,29-30)

Thầy ơi,
Đã bao lâu Thầy gọi con hãy bước theo Thầy. chỉ cho con biết chính Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống.
Thầy cao cả trên hết mọi loài nhưng lại hạ thân ngang hàng với loài người. Và cũng chính vì Tình Yêu,
Thầy ưu ái gọi mời: “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền hậu và khiêm nhượng trong
lòng, và tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,29). Lời Thầy có quyền năng biến đổi cả
thể chất và tâm hồn. Hình ảnh dịu dàng của Thầy được ví như người mục tử hiền lành vác chiên trên vai,
và như người cha nhân hậu đón đứa con hoang đàng trở về.
Thầy lại bảo “Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.” (Mt 11,30) Thầy ơi, đã gọi là ách và
gánh là phải mang, phải vác, phải lôi, và phải kéo. Ách và gánh của Thầy là gì? Có mấy ai học được sự
êm ái dịu dàng khi mang ách theo Thầy chưa? Và điều kiện theo Thầy là từ bỏ mọi sự và vác thánh giá hằng
ngày mà theo. Bước theo Thầy có nghĩa là bước theo đường Thầy đã qua. Nghe qua thì dễ, mà làm theo
thì Thầy ơi, sao khó khăn quá! Có lẽ vì con còn quá yếu kém trong niềm tin, và còn quá nhiều vướng mắc
thế gian, nên con vẫn thường dễ chán nản, phàn nàn phải không hở Thầy?
Trong buổi Tĩnh Tâm trước đây, một người anh em con đã thốt lên “Lạy Thầy Chí Thánh, Thầy ở đâu chiều
nay?” Riêng con, con đã thốt lên câu hỏi ấy không biết bao nhiêu lần! Thầy ơi, con đây, con là đứa con
yếu đuối hay nhởn nha lạc bước của Thầy đây! Đã bao nhiêu lần con… hãnh diện khi được khen tặng? Bao
nhiêu lần con buồn chán khi chưa nhìn thấy kết quả của những gì mà con tự cho là “công khó” con đã bỏ
ra trên bước đường “phục vụ” ? Những khi anh em, vì một lý do riêng tư nào đó, đã không hoàn tất điều
đã hứa, và con đã bực dọc phàn nàn… Còn nữa Thầy ơi! Thầy có nhớ những lần con buồn bực vì những
người anh em không có cùng cái nhìn với con? Và những lần con vô tâm vô tình làm buồn lòng anh em,
khi chủ quan cho rằng những điều mình đã nghĩ suy xếp đặt là đúng mà quên đi chuyện đúng-sai chẳng phải
là điều quan trọng, và con đã quên – vâng, con đã quên mất sự khiêm nhường hiền lành mà Thầy dạy bảo…!
Thầy ơi, con vẫn hằng ngước nhìn lên Thầy như nguồn mạch của sự bình an đích thực. Vì con biết, có bình
an trong tâm hồn, con mới có thể mở rộng vòng tay và trái tim để đến những người chung quanh, để yêu
thương, thứ tha, và gắn bó. Bước theo Thầy là một sự phấn đấu không ngừng với bản thân. Từng giây phút
trong cuộc đời… Xin Thầy ban cho con sự quyết tâm bền chí, để con vững bước theo Thầy, trên con đường
đơn sơ, thanh bạch, khiêm tốn, và thánh thiện với những bước chân yêu thương, thông cảm, trìu mến, tha
thứ, chia sẻ, nâng đỡ, hòa giải, và hy sinh.
Lạy Thầy Chí Thánh, con biết có Thầy trong cuộc sống là đời con sẽ an vui. Xin cho con biết tìm về ẩn thân
bên Thầy. Thầy chính là nơi con nương tựa và chốn cậy trông. Con xin đáp lời Thầy mời gọi: Tất cả hãy
đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi (Mt 11,28).
ts
Ultreya 7/11/2011
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Haõy Theo Thaày...
Gia đình Cursillo GX ĐMHCG đã bùi ngùi thương
tiếc trước sự ra đi đột ngột của anh Đa Minh Nguyễn
Ngọc Minh, một Cursillista với tuổi phong trào chưa
đầy một năm – Tôi vừa mới biết anh qua Khóa 3 Ngày
591 tại Houston tháng 10 năm 2010 - Thế mà nay anh
đã vội ra đi để lại sau lưng vợ con và những người
thương nhớ anh.
Chiều hôm đến thăm linh cữu anh quàn tại Restland,
tôi lặng người khi thấy tấm dĩa anh nhận được lần dự
Khóa 3 Ngày, khiêm nhường dựng bên trong nắp quan
tài anh với ba chữ Hãy Theo Thầy viết theo kiểu italic
đẹp, màu đỏ, to gần phủ mặt dĩa. Không hiểu tại sao
ba chữ “Hãy Theo Thầy” cứ quanh quẩn mãi trong đầu
óc tôi, theo tôi về đến nhà. Tôi mở Thánh Kinh ra
ngay, và đã tìm thấy ba chữ này trong Phúc Âm của
thánh Gioan: “Ai phục vụ Thầy, thì Hãy Theo Thầy và
Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy sẽ ở đó.” (Ga. 12:26.)
Tin tưởng vào lời hứa Thầy dành cho những ai theo
Thầy, tôi hy vọng anh Ngọc Minh đang được hưởng
vinh phúc bên Thầy.
Trên đường tiễn anh đến nơi an nghĩ sau cùng, tôi đi
chung xe với hai người bạn đã biết anh từ lâu. Tôi
được nghe kể rằng anh Ngọc Minh đã từng phục vụ
trong quân đội Hoa Kỳ. Tính tình anh trầm lặng ít nói
nhưng đầy nhiệt tâm. Cả anh và người phối ngẫu, chị
Linh Trang, cùng siêng năng tham gia giúp việc cho
giáo xứ trong khối giáo dục. Sau Khóa Cursillo, anh
chị lại không quản ngại giúp thêm việc hội quán.
Chừng như anh đã tìm được niềm tin đích thực nơi
Thầy Chí Thánh. Anh thay đổi rõ rệt sau khi dự Khóa
về, những ngày cuối đời anh đã sống đúng như Lời
Thầy dạy trong tinh thần phục vụ Thầy qua anh em.

bước sau quan tài, rồi nhìn các quân nhân trong quân
đội Mỹ cữ hành Lễ Phủ Kỳ, trải lên quan tài ôm ấp
thân xác anh lá cờ Mỹ Quốc đầy trang trọng và vinh
dự, ít người cầm đựơc nước mắt. Lúc họ trân trọng
xếp lá cờ quê hương thứ hai nầy, hạ mình xuống trao
cho chị chị Linh Trang; nói lời cảm tạ sự phục vụ cho
quốc gia Hoa Kỳ của anh Minh, tôi cảm nhận cuộc đời
anh đã trọn vẹn, và tin rằng Thầy đã chọn anh, thương
quý, và hướng dẫn anh sống tốt lành trong ý nghĩa
phục vụ đời cũng như đạo, để giúp phần linh hồn anh.
Cầu chúc chị Linh Trang cũng như hai cháu bớt buồn
phiền và can đảm phó dâng như một câu hát trong lễ
an táng “Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan
…”. Các Cursillistas khắp nơi sẽ tiếp tục nguyện xin
Thầy gìn giữ phù hộ cho gia đình chị.
Tôi nhớ lại câu Thánh Vịnh “Lạy Chúa, xin chỉ cho con
đường đi của Chúa” (Tv. 25:4) tôi đã trân quí đón
nhận như món quà kỷ niệm trong Khóa 3 Ngày tôi tham
dự trước đây. Trong đời sống Ngày Thứ Tư của người
Cursillista, tôi vẫn mãi cầu xin với Chúa soi đường chỉ
lối trong mỗi việc làm, trong mỗi hành động.
Tưởng nhớ đến một người bạn vừa nằm xuống
Lucia Hà Khanh

Chắc hẳn mọi người cũng đồng suy tưởng như tôi khi
mới nghe hung tin về anh Ngọc Minh. Sao Chúa gọi
anh về quá sớm khi tuổi đời anh chỉ hưởng dương, chứ
chưa hưởng thọ? Nhìn bé Vincent ôm di ảnh của Bố
Chúa Nhật 17/7/2011 là ngày kỷ niệm 59 năm thụ phong Linh Mục
của cha Gioan Baotixita Trần Ngọc Bích
Lòng trung thành yêu mến Chúa và sự hăng say phục vụ của cha luôn là
gương sống đạo sáng ngời cho chúng con.
Tạ ơn Chúa, PT chúng con được cha thương yêu chăm sóc hướng dẫn trong suốt bao năm qua.
Nguyện xin Chúa Cứu Thế và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tuôn tràn đầy hồng ân
trên cha trong ngày đặc biệt này, và giữ gìn cha trong mọi ngày của cuộc đời tận hiến.
LN ĐMHCG
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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 được sớm hưởng Thánh Nhan Chúa.
Nhất là linh hồn
Cụ Maria, thân mẫu anh Đào Anh
Cụ Giuse Đôminicô Nguyễn Hữu Ninh, thân phụ chị Nguyễn Kim Trang
Anh Đaminh Nguyễn Ngọc Minh, Cursillistas Khóa 592 năm 2010
Cụ Phêrô Nguyễn Văn Út, cha đỡ đầu của anh Trương Hùng Quan
Anh Phêrô Nguyễn Viêt Thanh, em của chị Ánh Mỹ nhóm Lucia
Anh Gioan Chris Phạm, con đỡ đầu của anh Vũ Hoàng
Xin Chúc Mừng:
Xin chúc mừng anh chị Thanh Vi được Chúa ban thêm
một cô công chúa xinh xắn - Tiffany Tố Quyên. Xin
gia đình Thánh Gia luôn gìn giữ bé và gia đình trong
Hồng Ân của Ngài.
Xin chúc mừng anh Brian Bùi Cường (nhóm Lê Thị Thành) vừa làm lể thành hôn với
chị Liên Nguyễn. Xin chúc mừng anh chị và cầu xin Thầy yêu thương chúc lành và
đồng hành trong cuộc sống hôn nhân của hai anh chị.
Khóa Cursillo Tiếng Việt Đầu Tiên Tại Dallas - FortWorth !!
Thời gian và địa điểm của khóa Cursillo Nam ngành Việt Nam đầu tiên vùng Dallas/Fort Worth
Ngày 12 tháng 7 năm 2012 đến ngày 15 tháng 7 năm 2012
Tại Trung Tâm Cursillo Fort Worth
2216 NW 26th St, Fort Worth, TX 76016
Chương trình sinh hoạt Trường Lãnh Đạo
Hầu góp sức chuẩn bị cho khóa đầu tiên, xin tất cả quí Cursillistas tích cực tham dự sinh hoạt
Trường Lãnh Đạo để nâng đỡ tinh thần cho nhau.
Đại Hội Toàn Quốc Kỳ 21
July 28-July 31, 2011 : Đại Hội Toàn quốc sẽ được tổ chức tại Đại Học St. Mary’s University,
San Antonio, Texas. Lệ Phí $370.00 trước Ngày 31 Tháng 5 sau đó lệ phí sẽ tăng lên $420.00.
Chi tiết và đơn ghi danh xin lên website: http://www.natl-cursillo.org/viet/

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.
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