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ANH EM HAÕY MAËC LAÁY ÑÖÙC KITOÂ
Moät hoâm, ñieän thoaïi nhaø xöù reo vang:
“Cha naøo phuï traùch vaán ñeà hoân nhaân vaäy?”
Nghe caâu hoûi troáng troáng cuûa moät ngöôøi ñaøn oâng, toâi ñoaùn
coù vaán ñeà gì khoâng bình thöôøng. Cöù töôûng anh coù chuyeän
gì muoán “complain”. Hoûi thaêm moät luùc thì ñöôïc bieát: anh
ta coù moät ñöùa con gaùi tôùi tuoåi laáy choàng; hai ñöùa ñaõ hoïc
lôùp döï bò hoân nhaân vaø seõ laøm ñaùm cöôùi. Baïn trai cuûa noù laø
ngöôøi ngoaïi, Vaø roài anh ta phaán khôûi noùi: “Hy voïng sau naøy
noù theo ñaïo thì mình cuõng vui vui vì coù theâm moät ngöôøi nöõa cho Giaùo hoäi.”
Neáu chæ laø theá thoâi thì toát quaù.
Nhöng sau khi hoûi theâm vaøi caâu, chuyeän laïi daøi ra theá naøy: Trong ñaùm cöôùi, theá
naøo cuõng coù maøn hai baø meï thaép neán, roài boá meï hai beân daét con ñi chaøo baøn, vaø
bao nhieâu thuû tuïc “hoa laù caønh” khaùc maø meï coâ daâu laãn chuù reå seõ song böôùc beân
caùc ñöùc lang quaân cuûa mình ñeå thi haønh.
Vaán ñeà raéc roái aáy laø ngöôøi ñaøn baø anh ñang chung soáng laïi khoâng phaûi laø meï ruoät
coâ daâu. Anh boû nhaø ra ñi ñaõ nhieàu naêm nay. Maø trong ñaùm cöôùi, chaéc chaén ngöôøi
ta seõ giôùi thieäu thaân phuï maãu cuûa coâ daâu chöù ñaâu giôùi thieäu dì gheû. Meï cuûa coâ
daâu ñang coøn soáng; vôùi laïi, baáy laâu nay coâ daâu ôû vôùi meï.
Baây giôø oâng boá seõ phaûi veà ñeå laøm dieãn vieân trong boä phim ñaùm cöôùi con gaùi. Keït
moät ñieàu laø ngöôøi ñaøn baø ñang soáng vôùi anh ta nhaát ñònh khoâng cho anh veà, vì
khoâng muoán thaáy caûnh baø kia saùnh böôùc beân anh trong maáy tieát muïc phaûi coù cuûa
moät cuoäc ñaùm cöôùi.
Meät chöa?
Anh ta xoay xôû khoâng xong neân keâu cöùu vôùi caùc cha. Chaéc laø hoûi cha naøo phuï
traùch lôùp hoân nhaân ñeå nhôø gôõ roái.
Nghe xong, nhôù laïi lôøi maøo ñaàu hí höûng cuûa anh laø hy voïng thaèng reå sau naøy seõ
theo ñaïo vaø nhö vaäy laø coù theâm moät ngöôøi cho Giaùo hoäi, toâi muoán noùi vôùi anh ta
moät caâu: “Daï thöa anh, chaúng bieát Giaùo hoäi coù ñöôïc theâm thaèng reå cuûa anh hay
khoâng chöù baây giôø ñang thaáy maát moät thaèng.”
Roái raém quaù söùc!
Chôït thaéc maéc: taïi sao anh naøy khoâng töï nhuû: “Mình khoâng ôû vôùi vôï chính thöùc
maø laïi soáng vôùi ngöôøi khaùc, chaúng pheùp taéc gì caû. Mình laø ngöôøi bieát leõ ñaïo maø
soáng nhö theá, thaèng reå töông lai kia, noù hieåu thaáu leõ ñaïo ‘moät vôï moät choàng’ hay
‘söï gì Thieân Chuùa keát hôïp loaøi ngöôøi khoâng ñöôïc phaân ly’ tôùi möùc naøo? Chaúng
bieát roài ñaây noù coù theo ñaïo hay khoâng, coù soáng vôùi con mình tôùi ñaàu baïc raêng long
(Xem tieáp trang 2)

(Tieáp theo trang 1)
hay khoâng, hay noù seõ theo göông muø göông xaáu cuûa mình
thì söï maát maùt ñoù coøn to lôùn bieát bao…”
Anh ta ñaõ chaúng nghó nhö theá, laïi coøn laáy moùn “Giaùo
hoäi ñöôïc theâm moät thaèng” ñeå ñoäng vieân cha vaø nhôø cha
can thieäp, noùi vôùi ngöôøi ñaøn baø kia ñeå cho anh yeân maáy
hoâm haàu ñoùng cho xong vai troø trong “phim” ñaùm cöôùi
con gaùi.
Töï nhieân toâi hoûi theâm: “Baø ñang soáng vôùi anh coù ñaïo
khoâng?” Anh thöa: “Daï khoâng.” Nghe vaäy, toâi chæ bieát
thôû ra. Theá naøy thì phaûi môøi moät vò ñaïi ñöùc naøo ñoù noùi
duøm may ra coù hieäu quaû hôn.
Anh chò em Cursillistas thaân meán,
Coù nhieàu loaïi ngöôøi tín höõu khaùc nhau: coù tín höõu kieåu
baát chaáp ñaïo lyù (nhöng khi coù chuyeän thì môùi tìm ñeán
ñaïo, ñeán cha), coù tín höõu kieåu döûng döng (soáng ñaïo vöøa
ñuû, khoâng ñuïng tôùi ai, khoâng laøm thieät haïi ai, ñi leã Chuùa
nhaät xong laø veà), coù tín höõu kieåu bieät phaùi (töï phuï mình
toát laønh ñaïo ñöùc), coù tín höõu kieåu phoâ tröông (caùi gì ñaäp
maïnh vaøo giaùc quan laø thích thuù)….
Baây giôø ñeå trôû thaønh ngöôøi Kitoâ höõu ñuùng nghóa laø phaûi
côûi boû nhöõng “taám aùo cuõ” ñoù ñi ñeå maëc laáy Ñöùc Kitoâ,
ñeå ñöôïc bieán hình ñoåi daïng vaø trôû neân gioáng nhö Ngaøi.
Nhöng thaùo côûi ñöôïc nhöõng taám aùo ñaõ gaén boù vôùi ñôøi
mình laâu naêm, laâu thaùng, quaû laø moät vaán ñeà gian nan.
Ngöôøi Cursillita noùi rieâng vaø ngöôøi Kitoâ höõu noùi chung
cöù khoâng ngöøng coá gaéng côûi boû nhöõng caùi khoâng thaät ñeå
maëc laáy Ñaáng Chaân Thaät. Ñaây laø haønh trình khoù khaên
cuûa nhöõng ai muoán tieán leân nuùi Chuùa, duø ñoù laø nuùi Tabo
hay nuùi Canveâ, haàu ñöôïc bieán hình vôùi Ngaøi.
Hieän nay coù nhieàu anh chò em ñang chuaån bò cho moät
chuyeán ñi môùi, chuyeán “leân nuùi” trong khoaù 3 ngaøy.
Moät soá laø khoaù sinh, nhöng raát ñoâng laø trôï taù. Coù ngöôøi
ñi vì khoaù Nöõ naêm nay, coù ngöôøi ñi vì khoaù Nam naêm
tôùi. Cuõng coù raát nhieàu ngöôøi, tuy khoâng tröïc tieáp ñeán
vôùi khoaù hoïc, nhöng vaãn hieäp thoâng hoã trôï trong tinh
thaàn vaø lôøi caàu nguyeän.
Öôùc mong taát caû laø nhöõng noã löïc quí baùu ñoù seõ keát
thaønh nhöõng taám aùo môùi xinh ñeïp, khoaùc leân cho nhieàu
moâi tröôøng vaø nhieàu taâm hoàn.
Xin Chuùa, Meï luoân chuùc laønh vaø ñoàng haønh vôùi anh chò
em.
De Colores!

Lm. Buøi Quang Tuaán, CSsR

Bản Tin Ultreya  Tháng 9 - 2011

TIEÀN CURSILLO

Tieàn Cursillo laø giai ñoaïn ñaàu tieân cuûa ba giai ñoaïn
trong Phong Traøo Cursillo. Giai ñoaïn thöù nhaát naøy, laø söï
phaùt ñoäng tieán trình khôûi xöôùng vaø cuõng nhö ñeå cho muïc
tieâu ñöôïc thöïc hieän höõu hieäu. Tieàn Cursillo bao goàm:
•
•
•
•

Nghieân cöùu vaø löïa choïn moâi tröôøng.
Tìm kieám, löïa choïn caùc öùng vieân.
Chuaån bò cho caùc öùng vieân vaø ñöa ñi tham döï
Khoùa Ba Ngaøy.
Höôùng daãn caùc taân Cursillistas chuyeån sang giai
ñoaïn Haäu Cursillo, giuùp cho nhöõng cam keát cuûa
hoï ñöôïc thöïc hieän vaø saün saøng daán thaân cho coâng
taùc toâng ñoà moâi tröôøng.

Söï töông quan giöõa caùc giai ñoaïn.
Caû ba giai ñoaïn Tieàn Cursillo, Khoùa Ba Ngaøy, vaø Haäu
Cursillo, tuy ñöôïc ñònh nghóa ñoäc laäp, nhöng caû ba giai
ñoïan ñeàu lieân keát vôùi nhau thaønh moät toaøn boä toå chöùc.
Muoán ñaït muïc ñích naøy, moãi giai ñoaïn phaûi hoaøn thaønh
muïc tieâu cuûa noù, vì söï thaát baïi vaän haønh cuûa baát cöù giai
ñoaïn naøo, cuõng gaây haäu quaû cho caùc giai ñoaïn khaùc.
Nhu caàu thoáng nhaát phoái hôïp giöõa Tieàn vaø Haäu Cursillo
phaûi thöïc hieän cuøng luùc, vì Tieàn Cursillo baét nguoàn töø
Haäu Cursillo. Tieàn Cursillo laø neàn taûng cho coâng taùc
Phuùc AÂm hoùa moâi tröôøng cuûa giai ñoaïn Haäu Cursillo.
Do ñoù, Tieàn Cursillo phaûi ñöôïc phaùt trieån töø ñaàu ñeán
cuoái, ñeå taïo cô hoäi cho caùc öùng vieân khaùm phaù ôn goïi
rieâng cuûa moãi ngöôøi.
Nhö vaäy, neáu trieån khai phöông phaùp ñuùng möùc, Tieàn
Cursillo seõ giuùp cho nhöõng ngöôøi tham döï Khoùa Ba
Ngaøy deã daøng thay ñoåi thaùi ñoä soáng, saün saøng daán thaân,
nhaän laõnh traùch nhieâm rao truyeàn Tin Möøng. Neáu vieäc
nghieân cöùu moâi tröôøng khoâng ñöôïc thöïc thi ñuùng möùc,
thì coâng taùc löïa choïn öùng vieân seõ thieáu soùt, laøm giaûm
hieäu naêng coâng taùc sau naøy.

Trang 2

neân men muoái, vaø vôùi öôùc voïng muoán caûi taïo
xaõ hoäi.

1. Nghieân cöùu moâi tröôøng:
Tröôùc heát laø söï nhaän ñònh nhöõng hieän traïng vaø thaùch
thöùc cuûa moâi tröôøng ñòa phöông, cuõng nhö cuûa moâi
tröôøng theá giôùi, ñang aûnh höôûng tieâu cöïc ñeán loái
soáng cuûa con ngöôøi bôûi caùc söï kieän:
•

Söï cheânh leäch giaàu ngheøo giöõa caùc quoác gia,
vaø caùc giai taàng trong xaõ hoäi, ñaõ taïo ra nhöõng
khoaûng caùch, tranh chaáp vaø nghi kò laãn nhau.

•

Nhöõng taùc haïïi cuûa tö töôûng voâ thaàn, toân suøng
vaät chaát, chuû nghóa duy töông ñoái vaø khuynh
höôùng theá tuïc, ñaõ laøm cho con ngöôøi ngaøy caøng
trôû thaønh xa caùch Chuùa.

Khi coâng taùc nghieân cöùu moâi tröôøng ñöôïc thöïc hieän
moät caùch nghieâm tuùc vaø saâu roäng, ñeå PT hieåu bieát
töôøng taän caùc cô caáu toå chöùc coù aûnh höôûng tröïc tieáp
vaø saâu xa ñeán xaõ hoäi, thì luùc ñoù vaán ñeà tuyeån choïn
öùng vieân môùi thöïc söï ñaùp öùng cho coâng taùc toâng ñoà
vaø taùc ñoäng ñeán vieäc laøm thay ñoåi moâi tröôøng.

3. Chuaån bò öùng vieân.
Söï chuaån bò öùng vieân phaûi ñöôïc thi haønh chu ñaùo,
haàu giuùp cho öùng vieân coù theå laõnh hoäi ñöôïc nhöõng
ñieàu giaûng daïy trong Khoùa Hoïc, khoâng phaûi chæ
laø lyù thuyeát, nhöng laø moät kinh nghieäm soáng qui
höôùng veà Giaùo Hoäi, coäng ñoàng vaø ñôøi soáng thaät söï
cuûa chuùng ta. Bieát laéng nghe, saün saøng hoaùn caûi,
vaø ao öôùc tìm gaëp Thieân Chuùa.
Ngoaøi ra, vieäc chuaån bò cho öùng vieân cuõng raát caàn
ñeán moät caù nhaân hay moät nhoùm baûo trôï, neáu laø
nhoùm baûo trôï thì coù taùc duïng hôn, vì chöùng taù soáng
ñoäng cuûa ñôøi soáng taäp theå seõ höõu hieäu nhieàu cho
vieäc chuaån bò. Duø laø caù nhaân hay taäp theå baûo trôï,
caùc vaán ñeà sau ñaây neân ñöôïc löu yù:
•

Phaûi thoâng suoát muïc ñích cuûa PT Cursillo, caùc
moâi tröôøng ñöôïc löïa choïn ñeå Phuùc AÂm hoùa,
caùc tieâu chuaån löïa choïn, cuõng nhö ai neân vaø
khoâng neân döï Khoùa.

•

Taïo söï thaân quen vôùi öùng vieân qua caùc cuoäc
tieáp xuùc caù nhaân.

•

Chuùng ta laø “ñaày tôù chaân lyù” neân phaûi coá gaéng
soáng chöùng taù trong ñôøi soáng, ñeå laøm göông
nôi caùc öùng vieân, haàu taïo cho hoï moät thaùi ñoä
saün saøng hoïc hoûi vaø thay ñoåi.

•

Neáu ngöôøi baûo trôï laø moät caù nhaân, thì hoï phaûi
laø thaønh vieân trong moät nhoùm, vaø phaûi taän tình
höôùng daãn öùng vieân trong giai ñoaïn Haäu Cursillo sau khi maõn Khoùa.

2. Coâng taùc tìm kieám öùng vieân.
Coâng vieäc tìm kieám caùc öùng vieân, ñöa hoï ñi döï
Khoùa Ba Ngaøy, sau ñoù giuùp hoï gaén boù vôùi PT trong
giai ñoaïn Haäu Cursillo, vaø traû hoï veà moâi tröôøng sinh
hoaït cuõ ñeå hoï trôû thaønh nhöõng taùc nhaân thay ñoåi
moâi tröôøng cuûa hoï.
•

•

Ai ñuû ñieàu kieän döï khoùa. Baát cöù ai cuõng coù theå
tham döï Khoùa, mieãn laø hoï coù loøng öôùc muoán,
tröôûng thaønh vaø coù tinh thaàn traùch nhieäm, ñöôïc
nhaän caùc pheùp bí tích, coù khaû naêng laõnh hoäi, vaø
daán thaân cho söù ñieäp rao giaûng Tin Möøng.
Ai neân döï khoùa. ÖÙng vieân lyù töôûng cho Khoùa laø
nhöõng ngöôøi:
* Coù nhaân caùch, bieát quyeát ñònh, luoân bieåu loä
tinh thaàn yeâu thöông, hieän ñang laø ngöôøi laõnh
ñaïo ngoaøi xaõ hoäi, coù aûnh höôûng ñoái vôùi moâi
tröôøng xung quanh. Nhöõng ngöôøi naøy sau khi
döï Khoùa seõ trôû thaønh nhöõng ngöôøi laõnh ñaïo
Kitoâ giaùo.
* Coù naêng löïc vaø uy tín trong coäng ñoàng ñeå trôû
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Toùm laïi, Tieàn Cursillo laø giai ñoaïn ñaàu cuûa ba giai
ñoaïn trong phöông phaùp Cursillo, bôûi theá nhöõng sinh
hoaït Tieàn Cursillo, phaûi ñöôïc coi nhö laø moät coäng ñoàng
caàu nguyeän, vaø luoân xaùc tín raèng caàu nguyeän laø söùc
maïnh cuûa PT vaø cuûa Giaùo Hoäi. Ñôøi soáng aân suûng laø
moät yeáu toá toái caàn thieát cho moïi hoaït ñoäng cuûa chuùng
ta laø laøm cho theá giôùi ngaøy theâm hoaøn haûo.
BQH

Trang 3

Caàu nguyeän
Mt 6:5-15
Lạy Thầy Chí Thánh, khi con cầu nguyện con hằng xin Chúa cho
cha mẹ con được khỏe mạnh. Con xin cho con của con được
ngoan ngoãn, vâng lời con. Con xin cho có công ăn việc làm ổn
định.... con xin cho anh chị làm việc chung với con hiểu được ý
của con.... con ngồi với Thầy bao lâu thì con xin bấy nhiêu sự.
Đọc lại những lời Thầy dạy con cầu nguyện..... thì ra xưa nay con
chỉ cầu xin cho ý con được thể hiện chứ con không xin cho thánh
ý Chúa Cha được thể hiện. Con xin Thầy ban cho con luôn biết
tìm kiếm và sống theo thánh ý của Cha trong mọi hoàn cảnh của
cuộc sống. Vâng theo ý Cha qua những biến cố của cuộc đời con,
như lúc con cái yếu đau, lúc con bị mất việc, lúc sức khỏe của con
ngày càng suy sụp, lúc anh chị em làm việc chung với con lại hiểu
lầm con, không cộng tác với con. Xin Thầy cho con nhìn vào
gương của Đức cố hồng y Nguyễn Văn Thuận dù khi tù đầy, bị xỉ
vả đánh đập.... mà Ngài vẫn cất lên lời
Lạy Cha, con tin vững vàng, Cha đã sắp đặt đàng hoàng từ xưa.
Đời con Cha mãi dẫn đưa, Cha theo từng bước, con vừa an tâm.
Thờ lạy thiên ý thâm trầm, Con xin phó thác hoàn toàn tay Cha.
Mọi điều Cha để xẩy ra, Con là con cái, tin là hồng ân......
Chúng con đang chuẩn bị để đi trợ tá sắp tới đây, Chúng con xin
dâng lên Thầy tất cả quí cha, quí anh chị chuẩn bị cho khóa và tất
cả các chị đi tham dự khóa. Xin thầy soi sáng và dẫn dắt chúng
con thực hiện tất cả mọi sự theo thánh ý Chúa Cha và làm đẹp lòng
Chúa Cha là Cha của Thầy và là Cha của chúng con. Lạy Mẹ
Maria, cả cuộc đời của Mẹ sống theo thánh ý của Chúa Cha. Con
xin mẹ ban cho chúng con được xin vâng theo thánh ý Chúa Cha
đến tận cùng, Amen.
TH

Chuùc Möøng Chuùng Ta
Tháng mười vẫy chào mùa hè nóng nực và chào đón mùa thu với những ngày mát trời cho Dallas.
Tháng mười cũng là một tháng kỷ niệm cho bao nhiêu Cursillista của LNGXĐMHCG - kỷ niệm ngày
đi dự khóa 3 Ngày tại Houston, kỷ niệm ngày tuyên hứa. Xin chúc mừng tất cả các anh chị và cầu xin
các anh chị vững mạnh với lời hứa của mình.
Bản Tin Ultreya  Tháng 9 - 2011

Trang 4

VT Phuï Traùch

[Cursillista] Hoûi Ñaùp ôi, toâi muoán baûo trôï ngöôøi baïn ñi Khoùa Ba Ngaøy. Ngöôøi ñoù hoûi toâi veà dieãn tieán
cuûa Khoùa Ba Ngaøy vaø kinh nghieäm sau khi döï khoùa cuûa toâi. Xin HÑ cho bieát toâi phaûi traû lôøi nhö theá
naøo cho hôïp vôùi ñöôøng loái phong traøo, cuõng nhö cho bieát veà kinh nghieäm cuûa HÑ ñaõ gaëp trong K3N.
[Hoûi Ñaùp] Chaø, caâu hoûi naøy thaät khoù traû lôøi qua baûn tin vì phöông tieän thoâng tin baèng ngoøi buùt, baèng
baûn tin khoâng phaûi laø nôi truyeàn ñaït kinh nghieäm soáng, nhöng HÑ seõ coá gaéng traû lôøi.
Hoûi Ñaùp xin laáy thí duï cuûa khung cöûa soå kính maøu cuûa caùc nhaø thôø, vôùi nhöõng böùc tranh ñöôïc laøm
baèng kính daøy, ñaày ñuû caùc maøu saéc. Töø ngoaøi nhìn vaøo, chuùng ta thaáy cöûa soå kính maøu ñuïc vaø môø;
tuy nhieân, neáu ñöùng beân trong nhìn ra, chuùng ta seõ coù moät caùi nhìn khaùc, vì chuùng ta seõ thöôûng thöùc
ñöôïc veû ñeïp maøu saéc röïc rôõ, loùng laønh, ngaäp traøn nhöõng aán töôïng aám aùp, nhöõng caûm giaùc toát ñeïp.
Bôûi vaäy cho neân kinh nghieäm maø nghe qua, ñoïc laïi dó nhieân laø khoâng sao baèng kinh nghieäm chính
mình ñöôïc thöïc söï traûi qua.
Kinh nghieäm K3N döïa vaøo caên baûn maàu nhieäm sieâu nhieân, neân vaán ñeà laø noùi tôùi Chuùa laø neàn taûng
cuûa taát caû caùc maàu nhieäm. Moãi ngöôøi chuùng ta traûi qua kinh nghieäm phong traøo Cursillo baèng caùc
oáng kính khaùc nhau, roài coù nhöõng kính loïc maøu khaùc nhau. Chuùng ta qua töøng caùch nhìn caù bieät do
nhöõng kinh nghieäm soáng, ñaõ böôùc qua nhöõng neûo ñôøi khaùc nhau neân nhöõng gì nhìn thaáy seõ khaùc
nhau. Qua nhöõng oáng kính maøu naøy, Ôn Chuùa ñeán vôùi loøng trí moãi ngöôøi baèng moät caùch ñaëc bieät coù
moät khoâng hai.
Theâm vaøo ñoù, moät lyù do raát thöïc tieãn maø ñeå khoûi ñaùnh maát dieãn tieán toát ñeïp daønh cho kinh nghieäm
hoïc hoûi cuûa moãi khoùa sinh, laø yeáu toá baát ngôø thuù vò chính moãi ngöôøi caûm nhaän trong luùc döï khoùa.
HÑ xin chia seû taâm traïng cuûa HÑ luùc môùi böôùc vaøo cöûa döï K3N laø cöù nghó ñaây chaéc cuõng chæ laø
moät khoùa tónh taâm, laø moät traïm nghæ tinh thaàn ñeå laáy laïi thaêng baèng trong cuoäc ñôøi. Nhöng thaät ra
K3N ñaõ cho HÑ nhaän thöùc ñöôïc moät höôùng ñi, chöù khoâng phaûi nhö laø moät ngöôøi côõi laïc ñaø khoâng
bieát nhìn sao ñeå tìm höôùng trong sa maïc, vì cöù moø maãm ñoåi höôùng maõi neân ñi hoaøi khoâng ñeán. K3N
ñoái vôùi HÑ laø moät oác ñaûo giöõa sa maïc, nôi khaùch löõ haønh tìm thaáy suoái nguoàn cuûa yeâu thöông; thaâu
nhaän lôøi chæ daïy cuûa Thaày Chí Thaùnh; tìm ñöôïc kim chæ nam ñeå ñònh höôùng cho ñöôøng ñi. Theâm vaøo
ñoù, HÑ ñaõ tìm ñöôïc caùc baïn cuøng chí höôùng, mang cuøng söù maïng laøm cuoäc haønh trình soáng ñaïo coù
yù nghóa hôn.
Noùi quanh co nhieàu roài, thoâi baây giôø HÑ cuõng xin noùi sô sô veà K3N vôùi goùc nhìn töø ngoaøi nhìn qua
cöûa soå kính maøu cuûa nhaø thôø. Chöông trình baét ñaàu chieàu thöù Naêm vaø chaám döùt chieàu Chuùa Nhaät.
Moïi ngöôøi seõ ñeán vôùi nhöõng böôùc chaân ngaïi nguøng, taâm traïng bôõ ngôõ. Nhöng neáu hoï môû roäng taâm
hoàn, hoaëc chæ ñeå heù caùnh cöûa taâm hoàn chuùt xíu thoâi, chieàu Chuùa Nhaät hoï seõ rôøi khoùa vôùi kinh nghieäm
traûi qua nhôø gaëp gôõ chính hoï, gaëp gôõ Chuùa trong Coäng Ñoàng Daân Chuùa. K3N tuy ngaén nguûi, nhöng
seõ mang laïi moät kinh nghieäm gaàn Chuùa hôn keùo daøi suoát ñôøi hoïï.
Thaân aùi trong Thaày. Meán, [TBL]
* Quyù anh chò neáu coù thaéc maéc xin lieân laïc vôùi H/Ñ theo email:

BTU.Dallas@yahoo.com

Xin caûm ôn
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THAÙNH LEÃ GIA ÑÌNH

Tôi xin được mạn phép ghi lại những dòng suy tưởng
trong lúc tham dự thánh lễ gia đình tại GX.ĐMHCG
chiều thứ Sáu 8/12 vừa qua. Thực tình đây như là
một bất ngờ đưa đến cho tôi một đặc ân. Ngay trước
đó, đôi vợ chồng già chúng tôi đã có lời qua tiếng lại
về chuyện đang dự tính đi chơi kỷ niệm ngày cưới
năm thứ 43. Trong lúc bực tức, chỉ muốn tránh mặt,
tôi bồng đứa cháu ngoại đi lễ ngày thứ Sáu vì có lần
chuỗi Kính Lòng Chúa Thương Xót.
Thật đúng là được Chúa thương. Vì không ngờ thánh
lễ hôm ấy lại đặc biệt với ý chỉ cầu nguyện cho đời
sống gia đình. Tôi rảo mắt nhìn quanh thấy khá đông
khuôn mặt Cursillistas hiện diện làm tôi có cảm tưởng
như đây là thánh lễ dành riêng cho gia đình Cursillo.
Mỗi nhóm như cử đại diện để lo mỗi nghi thức phụng
vụ: Tố Hà nhóm Lê Thị Thành trịnh trọng bước lên
bục gỗ đọc sách thánh. Anh Học nhóm Teresa-Avila
ân cần cùng Hồng Nhung nhóm Terêsa Hài Đồng
dâng lời nguyện giáo dân. Những lời nguyện chân
thành tự đáy lòng cũa từng người vợ, người chồng
như là một lời tạ lỗi, một lời xin cảm thông, xin tha
thứ, xin chấp nhận cá tính của nhau để ý niệm tuy hai
mà một, để cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình và
duy trì hạnh phúc đang trong tầm tay! Rồi từ nhóm
Maria, anh chị Lộc Thủy cung kính sánh bước dâng
cũa lễ. Tôi lại đảo mắt nhìn qua những hàng ghế phía
bên tay phải vì hôm ấy không nghe vị nào đó xướng
bài hát, mà là ca đoàn ‘chay’ với anh chị Hồng Dũng
từ nhóm Catherine De Siena. Và đặc biệt nhất, cũng
là một Cursillista, Cha linh hướng, với bài giảng của
Cha nhắc nhở trách nhiệm, bổn phận, và khuyên nhủ
từng đôi vợ chồng già cũng như trẻ cần sống Lời
Chúa. Mỗi giai đoạn, mỗi lứa tuổi trong đời sống hôn
nhân đều phải phấn đấu để khắc phục những va chạm,
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những thử thách; biết nhường nhịn, để nuôi dưỡng
tình nghĩa phu thê, và để giữ mãi lời thề ước trong cái
ngày hân hoan nhận Bí Tích Hôn Phối. Cha đưa
những câu hỏi dí dỏm để trắc nghiệm tâm lý vai trò
của cha mẹ của con cái. Ý nghĩa bài giảng của Cha
như đang lay tỉnh tôi. Tâm tư như vừa mới bước vào
một nơi trú ẩn an toàn, thoát qua một cơn lốc xoáy bụi
đường, và giờ đây đang tìm được bình yên, và rủ sạch
trong một dòng suối mát của lời Cha nơi ngôi thánh
đường nầy! Tạ Ơn Chúa. Cảm ơn cha.
Điều ghi nhớ nữa là cha chánh xứ đã khẳng định lập
lại câu “ Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không
được phân ly”. Đây chính là ‘khí giới’ cho những lúc
tôi chiến đấu với những tư tưởng liều lĩnh, nông nỗi
buông xuôi và muốn thoát ly! Và bây giờ chúng tôi
vào cái tuổi xế chiều; dù vui dù buồn, tôi vẫn thích đi
đây đó trong mỗi dịp kỷ niệm ngày cưới. Nhà tôi thì
trái ngược, an phận tuổi già, chỉ muốn ngồi nhà đọc
báo, hay lẩn quẩn quanh nhà. Thế mới có chuyện bất
bình!! Tôi cầu nguyện mỗi ngày, mỗi khi lẳng lặng
không buồn nói với nhau nửa lời! Nhưng rồi phải
dung hòa, một bước tới thì một bước lùi vậy.
Chiều hôm nay trong thánh lễ gia đình tôi lắng nghe
những lời nguyện giáo dân thật chân tình, lắng nghe
bài giảng thấm thía cho đời sống vợ chồng và tôi thầm
nói với Ngài
“ Lạy Chúa, xin chế ngự trong tình yêu chúng con,
xin cho chúng vẫn tiếp tục con đường Chúa đã định…
xin Chúa chúc lành cho mỗi gia đình nhỏ bé chúng
con biết noi gương Gia đình Nazaret ”.
Lucia Hà Khanh

Trang 6

Tónh Taâm

2011...
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HKT Phuï Traùch
Xin Cầu Nguyện !!!
Xin cầu nguyện cho tất cả quí cursillistas đang đau yếu được Thầy ban ơn sức mạnh hồn xác và cho
các linh hồn người thân đã qua đời chóng được hưởng Thánh Nhan Chúa nhất là các linh hồn:
Cụ Giuse Vũ Đình Đệ, thân phụ anh Vũ Hoàng thuộc nhóm Lê Thị Thành
Cụ Giuse, ông nội của chị Nguyệt thuộc nhóm Teresa Hài Đồng
Chúc Mừng !!!
Chúc mừng thầy Tôma Hoàng Tôkha con anh chị Hùng Thiêng thuộc nhóm Teresa Avila đã tuyên
khấn lần đầu tại Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại Houston ngày 31/07 vừa qua. Nguyện
xin Chúa qua lời cầu bầu của ĐMHCG gìn giữ Thầy luôn trung thành với những lời khấn “Vâng lời,
Khiết Tịnh và Khó Nghèo” và ban ơn bền đỗ trở thành tông đồ nhiệt thành để mở mang Nước Chúa.
Tĩnh Tâm:
Ngày
16 Tháng Tám
23 Tháng Tám
30 Tháng Tám
6 Tháng Chín
13 Tháng Chín

Chủ Đề
Tín Lý:
Rollo:
Tín Lý:
Rollo:
Tín Lý:
Rollo:
Tín Lý:
Rollo:
Tín Lý:
Rollo:

Tinh Thần Câù Nguyện (Matthew 18,19-20)
Palanca
Tinh Thần Khiêm Nhường (Matthew 18,1-5)
Tiếp Xúc Cá Nhân
Tinh Thần Bác Ái (Corinto 13,1-8)
Khóa Ba Ngày
Tinh Thần Hiệp Nhất (Gioan 17, 21-23)
Nhiệm Vụ Người Trợ Tá
Tinh Thần Phục Vụ (Gioan 13, 4-14)
Diễn Tiến Tâm Lý của Khóa Sinh

Khóa Cursillo Nam ngành Việt Nam đầu tiên tại vùng Dallas/Fort Worth Texas !!!
Thời gian và địa điểm của Khóa I Nam:
Thứ Năm ngày 12 tháng 7 năm 2012 tới Chúa Nhật ngày 15 tháng 7 năm 2012
Tại Trung Tâm Cursillo Fort Worth
2216 NW 26th St, Fort Worth, TX 76016
Xin quí Cursillistas tiếp tục làm palanca cầu xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho mọi nỗ lực và cố
gắng thăng tiến PT của chúng ta và cũng xin tất cả quí Cursillistas tích cực tham dự sinh hoạt TLĐ
để nâng đỡ tinh thần cho nhau hầu góp sức chuẩn bị cho khóa đầu tiên được chu đáo.
Sinh Hoạt cho hai Khóa Cursillo Houston/Galveston:
Khóa Nữ 602: Thứ Năm ngày 6 tới Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 10 Năm 2011
Khóa Nam 603: Thứ Năm ngày 13 tới Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 10 Năm 2011 - [Canceled]
Chuẩn Bị Ứng Viên (Khóa Nữ 2011 tại Houston) Sep 24, 2011:
Thánh Lễ @ 6:00PM, sau lễ sinh hoạt tại Hội Quán.
Xin tất cả cursillistas luôn làm palanca cầu nguyện cho mọi sinh hoạt của PT được kết quả như ý Thầy và
xin Thầy giúp chúng ta luôn kiên trì trong ơn gọi cursillistas của mình dù gặp phải thất bại hay thành công.
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