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Thieân Chuùa laï kyø trong ñöôøng loái laøm vieäc cuûa Ngaøi!

Laï kyø laøm sao khi nhìn thaáy nhöõng göông maët chaúng kyø laï 
chuùt naøo, nay ñaùp lôøi môøi goïi böôùc vaøo moät cuoäc haønh trình 
maø ngöôøi ta quen goïi laø haønh trình “moät tay naém laáy Chuùa, 
moät tay naém anh em”!

Noùi ñeán ôn goïi laø noùi ñeán nhöõng gì laï luøng Thieân Chuùa 
muoán thöïc hieän trong chöông trình cöùu ñoä cuûa Ngaøi. 

Laï laém!

Naøy nheù, ngaøy xöa khi caàn moät ngöôøi cha cho moät daân toäc ñoâng nhö sao treân trôøi 
vaø nhö caùt ngoaøi bieån, Ngaøi choïn moät oâng giaø 80 tuoåi, heát “xí quaùch”, laïi chöa coù 
moät ñöùa con naøo laøm gioáng. OÂng aáy laø Abram. 

Khi caàn moät phaùt ngoân nhaân, noùi thay mình tröôùc maët vua chuùa quan quyeàn, 
Ngaøi ñaõ choïn moät anh nhuùt nhaùt, aên noùi caø laêm nhö Moisen, hay noùi naêng uù ôù 
chaúng khaùc gì con nít. Ñoù laø Danien. Vaø ñoù laø Ezekien.

Khi caàn moät ngöôøi laõnh ñaïo ñeå daãn daét ñoaøn daân veà ñaát höùa, Thieân Chuùa laïi choïn 
moät chaøng thanh nieân nhoû nhaát trong caùc anh em. Samuen tìm maõi trong nhaø oâng 
Isai, töôûng Chuùa choïn maáy anh cao raùo boâ trai, nhöng cuoái cuøng laïi laø ñöùa ñang 
chaên chieân ngoaøi ñoàng: Ñavit.

Trong Cöïu öôùc laø theá. Trong Taân öôùc cuõng khoâng thieáu söï laï kyø:

Khi caàn moät ngöôøi khoán khoå ñeå dieãn ñaït tình yeâu daønh cho nhaân loaïi, Thieân Chuùa 
laïi choïn coâ Maria Mañaleâna, töøng laø moät coâ gaùi giang hoà.

Khi caàn moät chöùng nhaân ñeå rao truyeàn Ñaïo cuûa Ngaøi cho löông daân, Thieân Chuùa 
ñaõ choïn moät anh töøng phaù Ñaïo laø Phaoloâ.

Khi caàn moät ngöôøi ghi cheùp caâu chuyeän veà Ñöùc Kitoâ ñeå chöùng minh cho daân Do 
thaùi bieát Ngaøi laø Thieân Chuùa, anh Matheâu laïi ñöôïc môøi goïi, moät anh töøng duøng 
ngoøi buùt ñeå ghi soå thueá vaø tieàn nôï.

Khi caàn moät ngöôøi laøm Ñaù taûng ñeå laøm neàn xaây Giaùo hoäi, Chuùa Gieâsu laïi choïn 
moät anh boàng boät, choái Chuùa nhanh nhö chôùp laø oâng Pheâroâ.

Theá ñaáy, “tö töôûng cuûa Ta khoâng phaûi laø tö töôûng cuûa caùc ngöôi, ñöôøng loái cuûa Ta 
khoâng phaûi laø ñöôøng loái cuûa caùc ngöôi.” 

Lôøi môøi goïi naøo cuûa Chuùa hay ôn goïi naøo cuõng kyø laï. 

Coù ai töï nhuû raèng: “OÂ, toâi ngon laønh theá naøy, khoeû maïnh theá naøy, ñaày naêng löïc 
theá naøy, Chuùa goïi toâi laø ñuùng roài”?

Neáu coù yù töôûng nhö theá, thì ñaây, Chuùa Gieâsu, nhö töøng noùi vôùi Pheâroâ, cuõng noùi laïi 

ÔN GOÏI KYØ LAÏ

(Xem tieáp trang 2)
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Kyõ Thuaät Tieáp Xuùc Caù Nhaân

vôùi chuùng ta: “Haõy xoû göôm vaøo bao.” Haõy caát ñi nhöõng “ngon laønh, khoeû maïnh, naêng löïc” ñoù ñi. Vaø haõy laøm troáng 
khoûi taâm trí nhöõng thöù mình töôûng laø “ngon laønh” ñoù, haàu Thieân Chuùa coù theå ñoå vaøo nhöõng gì Ngaøi muoán, vaø bieán ñoåi 
ñôøi ta theo yù cuûa Ngaøi.

Moät linh muïc ñaõ ví von cuoäc ñôøi ngöôøi Kitoâ höõu nhö moät oáng saùo, OÁng saùo naøo cuõng coù treân mình maáy caùi loã. Ñeå coù 
maáy caùi loã ñoù, ngöôøi ta phaûi khoan, coù nôi laáy que saét nung ñoû roài duøi. Ngöôøi ta cuõng laáy que thoâng cho beân trong thaân 
saùo ñöôïc roãng vaø saïch. Khi ngöôøi thoåi sao ñaët moâi leân loã vaø thoåi, hôi troâi vaøo oáng saùo, vuùt ra nhöõng tieáng nhaïc vi vu, 
reùo raét. 

OÁng saùo ñôøi soáng ngöôøi Kitoâ höõu cuõng caàn coù nhöõng chieác loã, coù theå ñau laém ñaáy khi bò khoan, bò duøi, hay bò nung 
chaùy, laïi coøn phaûi laøm roãng taâm hoàn khoûi nhöõng töï maõn, töï ñaéc, töï toân ñeå Thieân Chuùa seõ thoåi Thaàn Khí cuûa Ngaøi vaøo, 
vaø laøm cho ñôøi ta vuùt leân nhöõng baûn nhaïc dieãm tuyeät laøm rung ñoäng hoàn ngöôøi.

Anh chò em Cursillistas vuøng Dallas Fort Worth, ñaëc bieät cuûa giaùo xöù Ñöùc Meï Haèng Cöùu Giuùp, haân hoan ñoùn möøng 
10 chò em taân Cursillistas, cuøng nhaäp ñoaøn nhöõng ngöôøi “naém tay Chuùa, naém tay nhau”, noái voøng tay lôùn, laøm roäng 
hôn ranh giôùi cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc môøi goïi, cuøng laøm cho dung maïo Ñöùc Kitoâ roõ neùt vaø töôi ñeïp hôn qua cuoäc soáng 
haøng ngaøy cuûa mình.

De Colores!
Lm. Buøi Quang Tuaán, CSsR 

(Tieáp theo trang 1)

I. Dẫn Nhập:
Một trong những điều căn bản của PT Cursillo là xây dựng tình bạn chân thật.  PT luôn kêu gọi chúng ta:  Một tay nắm 
Chúa một tay nắm anh em.  Để anh chị em hân hoan đưa tay cho chúng ta nắm và cùng đồng hành với chúng ta, PT đề 
ra một phương pháp: tiếp xúc cá nhân [TXCN ]  

II. Định Nghĩa:
Kỹ thuật TXCN là phương pháp rao giảng Tin Mừng bằng cách truyền đạt chính kinh nghiệm bản thân của mình về đời 
sống đức tin đến người khác - qua hình thức mặt đối mặt.  TXCN còn là việc cởi mở tâm hồn mình để trực tiếp trao đổi 
và chia sẻ với người khác.  Đối với PT, TXCN không chỉ được áp dụng trong K3N mà còn được áp dụng trong các giai 
đoạn Tiền và đặc biệt là Hậu Cursillo.

III. Những nguyên tắc trong việc TXCN
Để việc TXCN đem lại những thành quả tốt đẹp, chúng ta cần lưu ý 4 nguyên tắc sau đây:

1) TXCN đặt trên căn bản tình bạn.  
2) đối tượng trong TXCN là con người, nên chúng ta cần phải uyển chuyển - tế nhị và luôn luôn tôn trọng sự tự do 
của người khác.
3) cần phải hiểu rõ đối tượng trước khi bắt đầu tiếp xúc.
4) Hãy nói với Chúa về bạn trước khi nói với bạn về Chúa và hãy nói với Chúa về bạn sau khi đã nói với bạn về 
Chúa.  Đó là tâm tình cầu nguyện, tạ ơn, trước và sau mỗi lần TXCN. 

IV. Kỹ Thuật Tiếp Xúc Cá Nhân
TXCN trong K3N được thực hiện ngay từ lúc chờ đợi khai khóa, khi sinh hoạt – ăn uống - giải lao, etc.  TXCN còn được 
gọi một cách dí dỏm là “công tác hành lang.”  KT TXCN gồm ba phần – Làm quen – Làm Bạn – và Làm Việc.  Làm việc 
hay cũng còn gọi là làm Công Tác Tông đồ.  Phần này gồm hai phần nhỏ đó là: Đánh Động và Chuyển dịch.  Sau đây, xin 
mời qui anh chị tìm hiểu sâu hơn. 
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A. Làm quen (gây thiện cảm)
Giai đoạn làm quen có thể bắt đầu bằng nhiều cách 
khác nhau, ví dụ:
1) Một nụ cười và gật đầu nhẹ khi tình cờ gặp mặt
2) Một lời chào hỏi lễ độ với người lớn tuổi 
3) Lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác khi 
nói chuyện  
4) Giúp đỡ người khác trong những công việc nhỏ 
nhặt ở bàn ăn
5) Nhường cho người ta đi trước khi xếp hàng đợi chờ 
6) Chủ động đến hỏi han và gợi chuyện với những 
người chưa quen
7) Nhờ vả hay xin giúp đỡ một điều gì đó 

Những điều nên tránh trong giai đoạn này:
 Hỏi han quá nhiều, người ta có thể cho mình tò mò
 Nói nhiều hay tỏ ra biết nhiều, người ta có thể cho 
mình ba hoa
 Nói toàn chuyện đạo đức, người ta có thể sợ hãi và 
lẫn tránh

B. Làm Bạn (tạo sự tin tưởng)
Giai đoạn này cần thời gian.  Với 3 ngày chúng ta khó 
có thể trở thành bạn thân, tuy nhiên vẫn có thể xây dựng 
tình bằng hữu nếu chúng ta thực sự quan tâm, thông cảm 
và lắng nghe.  

1) Biết rõ.  
2) Quan tâm.  
3) Thông cảm.  

Cũng vậy, trong K3N, anh chị em trợ tá cố gắng tìm 
hiễu, quan tâm, và cảm thông với những trăn trở, khắc 
khoải của khoá sinh để khai sinh một tình bạn.  Từ đó 
các trợ tá sẽ được nghe khóa sinh chia sẻ và có cơ hội 
giúp họ gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Chúa và gặp gỡ tha 
nhân.     

C. Làm Công Tác Tông Đồ [CTTĐ]
Đây là giai đoạn chính yếu của việc TXCN  - Lúc anh 
chị em Trợ Tá giúp đỡ người đối diện khám phá ra và 
thúc đẩy để họ đáp trả lời mời gọi của Chúa.  Giai đoạn 
Công Tác Tông Đồ có 2 bước chính:  Đánh Động và 
Chuyển dịch.

1) Bước thứ nhất - Đánh Động:
Đánh Động gồm có hai phần: Tìm hiểu và Lượng 
định.

1.1 Tìm hiểu:  Gợi ý để người đối diện cởi mở 
tâm tư, nói lên những khúc mắc, khó khăn của họ.  
Trong giai đoạn này ta cần nhớ các điểm dưới đây:

a)  Phải đúng nơi đúng chỗ, và trong sự dè dặt, 
cẩn trọng và với tinh thần  tương kính và yêu 
thương
b)  Tránh những lời nói, thái độ khiến người đối 
diện cảm thấy khó chịu
c)  Đừng hấp tấp, hãy tìm hiểu trong tình thân, 
tin tưởng và tự do 

1.2 Lượng Định: Qua tâm sự của người đối diện, 
ta có thể lượng định để biết điều họ bất mãn, cần, 
hay mong đợi.  Nên nhớ:

a)  Đừng kết tội, nhưng hãy thể hiện sự thông 
cảm qua ánh mắt, nét mặt hoặc cử chỉ yêu 
thương khi nghe chia sẻ.  
b)  Sự thông cảm, yêu thương sẽ tạo cho người 
đối diện cởi mở và sẵn sàng lắng nghe

2) Phần thứ hai của Công Tác Tông Đồ là phần 
Chuyển Dịch:
Chuyển Dịch là sứ mạng của chúng ta là dựa vào ơn 
Chúa đưa một người từ vị trí họ đang đứng sang vị 
trí họ phải đứng.  Nói cách khác, một khi ta đã hiểu 
người đối diện, ta sẽ hướng họ “nhắm tới” chân lý 
của Phúc Âm.   

V. Kết Luận
Thưa quý anh chị - trong CTTĐ, khi loan truyền Tin Mừng 
– thì người nói, thời điểm, và cách nói rất quan trọng đối 
với người nghe.
Kỹ thuật TXCN là làm sao phải đánh động, tạo sự tin 
tưởng.  Cần khéo léo thăm dò, khám phá những nhu cầu 
của tha nhân, để giúp họ cởi mở tự nhiên và nhận ra ơn gọi 
của mình.  
Kỹ thuật TXCN Cursillo có thể tóm tắt trong 3 điều: lắng 
nghe, cảm thông và giúp đỡ.
Trên hết mọi sự, chúng ta cần có ơn Chúa giúp.  Vì Chúa 
Giêsu đã phán “Không có Thầy các con không làm gì 
được”.
De Colores!

vt - kn
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Thời tiết tháng mười thật đẹp vừa 
khi tôi bước vào khuôn viên 
Thánh Đường GXĐMHCG, để 
chuẩn bị lên đường cho Khóa 3 
Ngày, nhưng hồn tôi mang nhiều 
xao xuyến âu lo.  Nhờ sự ân cần 
thân thiện của các anh chị 
Cursillistas đã thấm dần vào lòng 
tôi, một chút gì ngọt ngào yêu 
thương tình người như lời mời 
gọi, hổ trợ cho tôi bước đi tìm 
Chúa. 
Suốt ba ngày, các bài Rollos, các 
bài Nguyện Ngẫm và nhất là các 
Palancas đã đánh động lòng tôi 
một cách mãnh liệt.  Những lời 
chia sẻ chứng nhân bằng chính 
cuộc sống của các chị trợ tá, như 
một tác động của Chúa ở  nơi tôi.  
Tôi cảm nhận từng lời kinh, lời 
hát, và mọi hành động diễn ra 
trong khóa.  Tất cả cứ dần đi vào tâm hồn tôi một cách tự nhiên, tôi cảm nhận được lòng yêu thương của Chúa, 
được thể hiện qua mọi người mà trước đây tôi chưa bao giờ gặp hoặc biết đến.  Tôi khóc thật nhiều như được tắm 
mình trong cơn mưa sau mùa nắng hạn. Cõi lòng tôi tràn đầy hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.  Tôi nhận biết 
rằng Chúa yêu thương tôi, Chúa đã cho tôi nhận ra ánh sáng của niềm tin, lòng cậy trông, và sự phó thác vào Chúa.  
Tôi nhận ra luôn có Chúa đồng hành bên tôi trên mọi nẻo đường của cuộc sống, trong công việc, và ngay cả những 
điều xảy ra trong cuộc đời của tôi, như là một ân huệ thử thách Đức Tin, lòng cậy trông của tồi đối với Chúa. Tôi 
nhận ra những bất toàn trong cuộc sống, sự đau khổ mà Chúa gởi đến như lời nhắn nhủ, cảnh báo cho tôi vui vẻ 
chấp nhận để tiến đến chỗ hoàn thiện hơn, xứng đáng làm con cái của Ngài.
Ba ngày trong Khóa là ba ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi.  Một vacation giản dị nhưng mang đầy ý 
nghĩa tình yêu đối với cuộc đời tôi.  Tôi thấy mình trưởng thành hơn trong đời sống Đức Tin, tôi nhận ra hình ảnh 
của Thầy qua mọi người, cảm nhận được Thánh Lễ Misa là sự thân mật, cao quí để được gần gủi với Thầy Chí 
Thánh.  Tôi ý thức mong đợi đón tiếp Thầy đến với tôi với cả tấm lòng khao khát, và rồi ngày Thứ Tư phải sống 
như thế nào để xứng đáng với Hồng Ân Thầy ban tặng.    
Tôi nhắn nhủ với lòng mình phải luôn thánh hóa bản thân, sống đời sống chứng nhân với tinh thần Phúc Âm, siêng 
năng cầu nguyện và phó thác tất cả mọi sự vào tay Ngài.  Nguyện xin Chúa Thánh Thần tác động nơi con để con 
trở nên men hòa tan trong bột, làm muối tan biến trong đời, để con biết nhận ra nguyên tắc Sùng Đạo, Học Đạo, 
và Hành Đạo, để giúp con canh tân đời sống Kitô Hữu của mình, xứng danh là một Cursillista làm một cánh tay 
nối dài của Giáo Hội. 

LNM

        Caûm Nghieäm
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[Hoûi]  Tui tham gia Phong Traøo [PT] cuõng khaù laâu maø vaãn... hoãng hieåu Tröôøng Laõnh Ñaïo [TLÑ] laø gì? Coù 
muïc ñích vaø traùch nhieäm gì? Tui tin laø quyù chò Cursillistas môùi dzìa chaéc cuõng coù nhöõng theùc meùc nhö tui!  
Ai ñoù ôi, maàn ôn giaûi thích duøm ñöôïc hoâng dzò?  Kyù teân: Lô Tô Mô.  

[Ñaùp]  Lô Tô Mô [LTM] thaân meán, caùm ôn LTM nhieàu thieät nhieàu nhen – Vì ñaõ cho H/Ñ cô hoäi ñeå… “muùa 
buùt” cho phaàn Hoûi/Ñaùp [H/Ñ] cuûa Baûn Tin Ultreya [BTU].  Vaø cuõng thieät laø may maén, vì cuõng vöøa ñuùng 
luùc chuaån bò phaùt haønh BTU.  
1. TLÑ laø moät cô caáu hoaït ñoäng cuûa PT Cursillo vaø laø moät coäng ñoàng Kitoâ höõu, lieân keát trong baàu khí cuûa 
moät cuoäc hoäi Nhoùm, cuøng nhau laøm vieäc nhö moät ôn goïi ñeå phuïc vuï Phong Traøo (ñònh nghóa “chính thöùc”.)  
Coù leõ LTM vaø quyù Anh Chò Em [ACE] cuõng nhö H/Ñ, ñoïc qua caâu ñònh nghóa raát ö laø “saùch vôû” ni xong 
roài vaãn... muø tòt!  Thoâi, cho pheùp H/Ñ “dieãn dòch” moät caùch noâm na theá ni nha:
Chöõ “Laõnh Ñaïo” - qua baøi rollo Ngöôøi Laõnh Ñaïo trong Khoùa Ba Ngaøy [K3N] - noùi ñeán moãi moät ngöôøi 
Cursillista chuùng ta.  Vaø chöõ “Tröôøng” (nhö trong Tröôøng phaùi) - laø moät nhoùm ngöôøi.  Töø caùch phaân tích 
töøng chöõ rieâng bieät naøy thì TLÑ laø taäp hôïp cuûa moät nhoùm Cursillistas (nhö TLM vaø H/Ñ vaäy ñoù) - nhöõng 
ngöôøi ñöôïc goïi laø “laõnh ñaïo trong nieàm tin Kitoâ” - gaëp gôõ nhau thöôøng xuyeân ñeå cuøng nhau phuïc vuï PT vaø 
phuïc vuï quyù ACE Cursillistas.  Noùi moät caùch khaùc, khi LTM vaø quyù anh chò “choïn” (hay ñöôïc Chuùa keâu 
goïi) ñeå sinh hoaït vôùi TLÑ laø chuùng ta ñaõ choïn PT nhö moät moâi tröôøng öu tieân cho hoaït ñoäng toâng ñoà cuûa 
mình. Vai troø ñöôïc uûy thaùc laø chuùng ta phaûi trôû thaønh moät coäng ñoàng phuïc vuï trong caû ba giai ñoaïn [Tieàn 
Cursillo, K3N, & Haäu Cursillo] cuûa PT. 
2. Neáu quyù ACE muoán tìm hieåu veà PT thì TLÑ laø nôi gaàn guûi nhaát ñeå hoïc bieát. Khaùc vôùi tìm hieåu qua saùch 
vôû, khi ñeán vôùi TLÑ, nhôø khoâng khí cuûa buoåi Hoäi Nhoùm, mình vöøa ñöôïc hoïc hoûi veà kyõ thuaät, caáu truùc, 
saùch löôïc... cuûa PT; phaàn Tín Lyù giuùp thaêng tieán trong “caùi chaân kieàng” Hoïc Ñaïo; vaø tham döï tröïc tieáp 
trong nhöõng ñeà taøi baøn thaûo thuoäc veà ñöôøng höôùng cuûa PT (caáp Giaùo Phaän [GP].) Taïi TLÑ, nhöõng coâng 
vieäc cuûa PT phaûi ñöôïc hoaïch ñònh, chia seû, vaø mang ra thöïc haønh. Muïc ñích & traùch nhieäm cuûa TLÑ theo 
saùch vôû thì... nhieàu laém, nhöng chính laø giuùp chuùng ta thaùnh hoùa baûn thaân mình ñoàng thôøi giuùp thaêng tieán 
ñôøi soáng Ngaøy Thöù Tö cuûa nhöõng Cursillistas trong Lieân Nhoùm vaø trong GP (nghóa laø Phuïc Vuï quyù ACE 
Cursillistas trong GP.)  Moät khi TLÑ chöa hoaøn taát ñöôïc traùch nhieäm nhaän laõnh thì seõ ñöôïc goïi laø Tröôøng 
Laõnh... “Ñaïn”!  
3. Moät traùch nhieäm lôùn khaùc cuûa TLÑ laø cung caáp nhaân söï cho PT.  Hy voïng laø quyù ACE coøn nhôù, naêm 
tröôùc khi ñoùn caùc taân Cursillistas veà vôùi GX, anh Tích coù ñeà caäp ñeán nhaân söï trong Khoùa Ba Ngaøy [K3N]:  
Quyù anh chò Tröôûng Khoùa, Phoù Khoùa, caùc Tröôûng ban, caùc Rollistas (ngöôøi noùi rollo) vaø phaàn lôùn quyù anh 
chò trôï taù trong K3N, cuõng nhö phuïc vuï trong Ban Ñieàu Haønh cuûa PT ñeàu “xuaát thaân” töø  TLÑ.
TLM vaø quyù ACE ôi, trong caùch “dieãn noâm” treân, H/Ñ chæ mong trình baøy moät khaùi nieäm sô löôïc veà TLÑ 
thoâi.  Ñeå thaáu hieåu töôøng taän hôn, TLM vaø quyù ACE coù theå tham khaûo theâm nhöõng taøi lieäu sau: 
1. Nhöõng Tö Töôûng Neàn Taûng cuûa Phong Traøo Cursillo, pp. 291-311
2. Leaders’ Manual, Chapter 6, pp. 57-65, pp. 181-183, pp. 191-193, pp. 223-224
Giaûi thích veà TLÑ laø moät vieäc khoâng ñôn giaûn.  Moät baøi vieát, moät vaøi xaáp taøi lieäu nhoû seõ khoâng theå naøo 
ñaày ñuû.  Cuõng gioáng nhö khi döï K3N, ñeå thaáu hieåu, chuùng ta caàn phaûi tham gia, phaûi thaât söï “soáng” vôùi 
TLÑ moät thôøi gian daøi vaø nhaát laø ñeán vôùi moät taâm tình yeâu meán töï nhieân. 
Vì theá, qua ñoâi ñieàu taâm söï hoâm nay, H/Ñ khoâng daùm mong seõ giaûi thích ñöôïc heát nhöõng thaéc maéc cuûa 
LTM vaø quyù ACE veà TLÑ ñaâu hæ.  Chaéc chaén ñeà taøi naøy seõ ñöôïc baøn thaûo trong töông lai ñeå coù theå ñaùp 
öùng ñöôïc nhöõng thao thöùc ñang coù cuûa TLM vaø quyù ACE moät caùch thoûa ñaùng hôn.
Thaân aùi trong Thaày Chí Thaùnh,  H/Ñ
* Quyù anh chò neáu coù thaéc maéc xin lieân laïc vôùi H/Ñ theo email:   BTU.Dallas@yahoo.com  - Xin caûm ôn

VT Phuï Traùch
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Moät chuùt seû chia...

Đối với em, chuyến đi 3 ngày dự khóa Cursillo đánh 
động em rất nhiều vì tất cả những cử chỉ, lời nói, và 
chuẩn bị của các anh chị.   Những điều làm em cảm 
động nhất là lần đầu tiên em được gần Mình Máu 
Thánh Chúa Kitô - nước mắt em tuôn trào khi đi chầu 
- em cảm nghiệm tình yêu bao la của Chúa đối với 
nhân loại nói chung và cho bản thân em nói riêng.   
Em khóc đến nổi em cảm thấy ngực của mình như có 
một sợi dây vô hình siết chặt.  Đây là lần đầu tiên em 
cảm được sự liên hệ giữa Tình Yêu và Trái Tim.

Bên cạnh sự xúc động về phần thiêng liêng, em rất 
cảm động vì sự tiếp đãi nồng hậu của các anh chị trợ 
tá (trước, trong, và sau 
K3N.)  Em có thể nói rằng 
Khóa 3 Ngày còn tuyệt vời 
hơn tuần trăng mật của em 
10 năm trước.    Thật vậy, 
tình yêu của Thiên Chúa 
dành cho ta quá sức tưởng 
tượng của con người.  Em 
học được, nhìn thấy, cảm 
nhận rất nhiều và em đã 
thay đổi khi rời khỏi 
Houston.  Từ khi đi khóa 
về, em cố gắng sống từng 
giây từng phút trong Chúa.  

Em xin chia sẻ với các anh chị một thay đổi nho nhỏ.  
Thứ hai sau ngày về, em dẫn con đi ăn Subway.  Trong 
lúc em loay hoay trả tiền, con em chỉ dẫn người bán 
hàng làm bánh mì, bởi vậy em không biết bánh mì em 
có cái gì trong đó.  Lúc chuẩn bị ăn,  em mới khám 
phá ra bánh mì không có rau cỏ gì cả, mà chỉ có cheese 
và thịt nguội!   Em đứng dậy và đến xin bà bán hàng 
cho em một chút cà chua và dưa leo.   Bà ta trả lời là 
muộn rồi phải tốn tiền thêm.  Em bực mình ngay lập 
tức, tỏ ra khó chịu và cải lý với bà ta.  Nhưng cuối 
cùng em cũng không được gì.  Khi trở lại bàn, em với 
con làm dấu Thánh Giá trước khi ăn.  Và lúc đó, em 

chợt nhận ra thái độ bực tức của em hồi nãy chắc đã 
làm phiền bà bán hàng và làm bà mất vui.  Sao em có 
thể làm như vậy khi em nhận mình là con Chúa!  Em 
lấy hết can đảm đi lại ôm bà và xin lỗi bà.   Em cảm 
thấy nhẹ người đi vì đã bỏ đi cái tự ái, kiêu ngạo, để 
sống thật sự và yêu anh em.   Có lẽ hành động em 
cũng làm bà bán hàng mềm lòng, vì một chút sau đó, 
bà bước đến bàn em với một dĩa cà chua, dưa leo, và 
còn thêm vài cái bánh nữa.   Ôi em cảm tạ Thầy làm 
sao!

Nhưng ân sủng của Thầy không ngừng ở đây.  Em về 
nhà nói chuyện với chồng em và khuyến khích anh 

làm như mình – cố gắng bỏ 
cái “tôi,” sống đích thực, và 
yêu tha nhân.  Sau đó, hai 
đứa em gọi điện thoại nói 
chuyện và xin lỗi một người 
anh lớn của chồng em, người 
mà tụi em không liên lạc từ 
mười năm qua.   Như một 
gánh nặng được bỏ đi, cả gia 
đình bên chồng thật vui, 
không ngừng nói chuyện.  
Chúa đã cảm hóa chúng em, 
đã cho chúng em tập yêu 

người, tập làm hòa. 

Quá nhiều chuyện đã xảy ra tuần này mà bình thường 
chúng em không cảm nhận được.   Em trêu chồng em 
rằng lúc ở Houston, em có chia sẻ với mọi người là 
em sẽ về lãnh đạo gia đình em.  Lãnh đạo đối với em 
là phục vụ cho người khác.  Vậy mà hình như em cứ 
bị lãnh... “đạn” luôn tiếp cả tuần.  Nhưng bây giờ, em 
vui vẻ “lãnh đạn” vì em biết Chúa ở bên em và Người 
sẽ giúp em biết chấp nhận, tha thứ mà không bị mất 
mát, đau đớn – Ngài đã dạy cho em quên đi bản thân 
mình để sống thánh thiện hơn. 

TB
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Thân ái chào quí anh chị Cursillistas, 

Có người hỏi tôi cảm nghiệm trợ tá ba ngày như thế nào, và tôi đã trả lời thế này: “Ai nói trợ 
tá là khổ, được làm trợ tá sung sướng lắm đó, được cười, được khóc, được no nê như... trên 
thiên đàng.”  Trước khi đi trợ tá có một chị hỏi tôi:

“Em tưởng chị đã đi khóa Cursillo rồi mà?” 

“Ừ đi rồi” 

“Vậy sao giờ chị lại đi nữa? Chị phải bỏ công việc à, không làm ra tiền, lại tốn tiền nữa?  Chị 
đi vậy để làm gì?”

Câu nói dường như có ý là tôi làm những chuyện dư thừa! Nhưng nói sao thì người chị em 
này mới hiểu đây!  Tôi thương người chị em này vì chị chưa cảm nghiệm được - ở Khóa Ba 
Ngày - nơi Thày đã chọn tôi đến, Thày đã in Dấu ấn Yêu Thương vào trái tim tôi, thật êm ái 
ngọt ngào.  Làm sao tôi có thể khước từ tình yêu của Thày dành cho tôi và lời Thày mời gọi 
tôi làm môn đệ của thày?  Vì muốn trở nên giống Thày, tôi phục vụ anh chị em mình, để 
mong tạo cho họ một cơ hội gặp gỡ Thày.  Và mỗi năm trợ giúp Khóa, tôi có cơ hội nghe lại 
những bài Rollos, mà lần đầu dự khóa, có mấy ai nhớ những gì mình đã học?  Chẳng qua chỉ 
mới nhận ra tiếng gọi của Thày, nhưng chưa hẳn là đã biết rõ về Thày!  Nghe lại nhiều lần 
những bài Rollos, tôi học hỏi được nhiều hơn, và làm trợ tá cũng giúp tôi luyện chính bản 
thân mình, khi sống hòa nhập yêu thương nên một với các anh chị em xung quanh mình.  Lần 
này tôi được Phong Trào cho tôi cơ hội chia sẻ bài Rollo, tuy mất ngủ rất nhiều đêm, thử 
thách về sức khỏe, nhưng tôi biết là ma quỉ thường dùng mọi cách để cám dỗ, vì thế tôi cần 
phải cố gắng kiên trì, trao đổi với các anh chị em và sống với bài Rollo đó.

Lạy Thày Chí Thánh, tạ ơn Thày đã ban cho con có đủ sức khỏe, thời giờ, để được cùng với 
các chị em phục vụ trong Khóa Ba Ngày, mọi sự thật tốt đẹp, con tin Thày đã đồng hành với 
chúng con, cũng như Thày đã nói “Không có Thày các con không thể làm được gì.”  Xin 
Thày luôn ở lại với chúng con, nâng đỡ, ủi an, dạy dỗ chúng con biết sống làm đẹp lòng 
Thày, và can đảm ra đi làm chứng nhân cho Thày.

De Colores!
Thơm Bùi

Taâm Tình Cuûa Moät Rollista...
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Khoùa 602 Houston - 2011



Bản Tin Ultreya  Tháng 11 - 2011 Trang  9

Chaøo Möøng 
      Taân Cursillistas...
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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 
* Xin cầu cho các linh hồn người thân đã qua đời chóng được hưởng Thánh Nhan Chúa nhất là linh hồn:

LH Maria Bùi Kim Phượng,  em họ của Tân cursillistas Hoàng Mộng Thu mới được Chúa gọi 
về Ngày 18/10/2011 tại Baton Rouge, Louisiana

Chúc Mừng !!!
Chúc mừng 10 tân cursillistas nữ của khóa 602 Houston.  Nguyện xin Thầy Chí Thánh luôn đồng hành với 
quí chị suốt Ngày Thứ Tư để không những mang mà còn là TIN MỪNG cho những người chung quanh. 

1.  Martha NguyễnThị MỹTiên 6.  Teresa Phạm Mai Khanh
2.  Anna Trần  Ngọc Thảo 7.  Maria Madalena Lương Nguyễn Nhã Mai
3.  Maria Bùi Mai Thảo 8.  Maria Phạm Cindy Bích Hiền
4.  Maria Hoàng Mai Thu Trang 9.  Maria Ngô Thị Loan
5.  Maria Hoàng Mộng Thu 10. Teresa Nguyễn Thị Thu Lan

 
Chúc Mừng Bổn Mạng các Nhóm Thân Hữu!!! 
Nguyện xin các thánh Bổn Mạng cầu bầu cho nhóm luôn gắn bó, yêu thương để giúp nhau thăng tiến 
hầu làm cho Danh Cha được cả sáng qua đời sống chứng nhân của mỗi người. 
Nov 3 – Nhóm Martino
Nov 22 – Nhóm Cecilia 
Nov 24 – Nhóm Andre Dũng Lạc, Inê Lê Thị Thành 
Dec 13 – Nhóm Lucia
Dec 27 – Nhóm Gioan Tông Đồ cũng là bổn mạng cha già Gioan Trần Ngọc Bích

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.

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
Chương trình SH TLĐ @7:50 PM sau lễ Thứ Hai các ngày:
Nov 28 , 2011  Jan 30, 2012   Mar 26 , 2012   May 28, 2012
Dec. 12, 2011  Feb 27, 2012   Apr 16, 2012 
Jan 16, 2012  Mar 12 , 2012   Apr 30, 2012 
Chương trình TĩnhTâm:
May 03, 2012 - TT 1  May 24, 2012 - TT 4  Jun 14, 2012 - TT 7
May 10, 2012 - TT 2  May 31, 2012 - TT 5  Jun 21, 2012 - TT 8
May 17, 2012 - TT 3  Jun 07, 2012 - TT 6  Jun 28, 2012 - BTT
Sinh Hoạt Hàng Tháng:  
* Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo: 7:55PM - 9:35PM  mỗi Thứ Hai cuối tháng & những ngày theo chương 
trình trên tại phòng 106 GX ĐMHCG
* Ultreya: 8:00PM – 9:30PM mỗi Thứ Hai, Đầu Tháng tại phòng 106 GX ĐMHCG
* Xin theo dõi các thông báo và sinh hoạt các nhóm trong diễn đàn và trên trang nhà:  www.cursillodallas.com


