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Mến chào Quý Anh Chị Em Cursillistas,

Bản tin Ultreya nay trở lại với mọi người sau một 
thời gian “vắng bóng” vì nhiều lý do. Nhưng có một điều 
chắc chắn là Bản tin này được “tái hiện” vào dịp Lễ Chúa 
Phục Sinh như một lời mời gọi Phong trào Cursillo 
Dallas, là hãy tiếp tục khơi dậy tình yêu Phục Sinh của 
Thầy Chí Thánh Giêsu giữa chúng ta trong các sinh hoạt, 
và nhất là trong cách sống của những người môn đệ yêu 
dấu của Người. 

Có lẽ nhiều người đã biết, cùng với Giáo hội hoàn 
vũ, chúng ta đang sống trong Năm Thánh Lòng Thương 
Xót kéo dài từ 8/12/2015 đến 20/11/2016.  Riêng đối với Dòng Chúa Cứu Thế và 
những người thông phần vào sứ mạng của Nhà dòng, thì đồng thời mừng Năm 
Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong vòng một năm bắt đầu từ ngày Lễ Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp năm 2015 (27/6).  (Vì thế, đối với các tín hữu trong Giáo phận 
Dallas mặc dầu chỉ có Nhà thờ Chính Tòa mới là Nhà thờ hành hương Năm Thánh 
Lòng Thương Xót thì Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Garland của chúng ta là 
Nhà thờ Hành Hương Năm Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Điều đó có nghĩa là 
những ai muốn lãnh nhận Ơn Toàn Xá cho bản thân hoặc cho các linh hồn trong 
luyện ngục theo chương trình Năm Thánh Lòng Thương Xót hoặc Năm Thánh Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp phải đến các Nhà thờ được chỉ định và trong thời gian được ấn 
định với việc thực hành xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý chỉ Đức Thánh Cha. 
Điều đáng nói là mặc dầu Giáo xứ có thông báo nhiều lần về cả hai Năm Thánh này, 
thế mà thỉnh thoảng có những người hỏi tôi về Nhà thờ để lãnh nhận Ơn Toàn xá 
Năm Thánh Lòng Thương Xót mà quên rằng họ có thể xin Ơn Toàn Xá ngay nơi 
Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nữa trong thời hạn được ấn định!)  

Kinh nghiệm này một lần nữa nhắc nhở tôi và các Cursillistas hãy mở mắt đức 
tin và sống đức tin ngay trong môi trường chúng ta đang sống trong giây phút hiện 
tại: Môi trường gia đình, môi trường giáo xứ, môi trường xã hội. Chúng ta có thể 
ước mơ cao xa hơn cho chúng ta, cho gia đình, cho giáo xứ, cho giáo hội, cho thế 
giới nhưng chính trong giây phút và môi trường hiện tại mà chúng ta được gọi làm 
muối, làm men cho đời theo lời mời gọi của Thầy Giêsu.

Đặc biệt trong Năm Thánh Lòng Thương Xót và Năm Thánh Mẹ Hằng Cứu 
Giúp mà chúng ta phải hiểu là Năm Thánh Mẹ Xót Thương bởi vì Mẹ Maria dưới 
tước hiệu nào đi chăng nữa vẫn là Mẹ của Chúa Giêsu Cứu Thế với đầy lòng thương 

LÒNG THƯƠNG XÓT & MẦU NHIỆM PHỤC SINH
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xót, các Cursillistas chúng ta trước hết phải là tông đồ của 
lòng thương xót để thực thi sứ mạng của Giáo hội là bày tỏ 
lòng thương xót của Thiên Chúa cho thế giới này. 

Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta đã trở nên sứ giả của 
lòng thương xót như thế nào từ trong lời nói, việc làm hằng 
ngày của chúng ta. Liệu chúng ta có sự cảm thông, tha thứ, 
kiên nhẫn, hiền lành với những người chung quanh, nhất là 
những người xúc phạm hay làm hại chúng ta? Dĩ nhiên là 
con người với bản chất yếu đuối, chúng ta khó có thể thực 
hiện điều Chúa và Giáo hội dạy, đó là “Hãy có lòng thương 
xót như Chúa Cha” như khẩu hiệu Năm Thánh Lòng 
Thương Xót mời gọi. Tuy nhiên, hành trình của lòng thương 
xót chính là con đường Thầy Chí Thánh Giêsu đã chọn và 
đã đi đến cùng nơi đồi Canvê thì chúng ta cũng không có 
con đường nào khác hơn. Vì thế, chúng ta hãy luôn cầu xin 
để có thể mở lòng để nhận ra rằng chúng ta đã được xót 
thương, đã được tha thứ bởi Chúa Cha nơi Mầu nhiệm Khổ 
Nạn của Người Con Một yêu dấu là Đức Kitô, để rồi từ đó 
chúng ta mới có thể hy sinh, quảng đại và tha thứ cho những 
người xúc phạm đến chúng ta.

Chỉ khi nào chúng ta biết mở lòng đón nhận lòng xót 
thương của Thiên Chúa và sẵn sàng sống tinh thần xót 
thương đó đối với tha nhân, chúng ta mới cảm nghiệm trọn 
vẹn Mầu Nhiệm Phục Sinh trong cuộc sống hằng ngày của 
chúng ta.

De Colores!

Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.  

Böôùc ñi bình an ...
Cánh cửa đã hé mở cho tôi từ sau Khóa 3 Ngày.  Tôi cảm 

nhận được rõ ràng Thiên Chúa yêu thương tôi quá đỗi.  Hết 
lòng cảm tạ Người; tôi bắt đầu lắng nghe, học hỏi, và nghiền 
ngẫm những điều đã xảy ra trong đời sống và tâm hồn 
mình.  Cả một trời hồng ân! 

Học đạo trở nên niềm say mê đầy hứng khởi.  Nhiều 
điều tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần trước đây, cứ như 
nước đổ đầu vịt, không thấm vào đâu, thì nay “à!” tôi hiểu 
được, tôi cảm được.  Hết khám phá này đến khám phá 
khác.  Dù là những điều rất nhỏ nhặt, có lẽ không đáng gì 
đối với ai khác, nhưng đối với linh hồn tôi đó là những khai 
mở lớn lao, giúp tôi đón nhận sự hiện diện của Chúa trong 
cuộc đời mình.

Càng hiểu biết Thiên Chúa nhân lành, tôi càng thấy 
mình quá cách xa sự tốt lành của Người.  Một thời gian dài, 
tôi đã rất thất vọng và chán nản.  Tôi không thể nào hiểu nỗi 
sự mâu thuẫn trong tâm hồn và bản tính tự nhiên của con 
người mình.  Bao nhiêu sự sốt mến, vui mừng khi mới đi 
khóa về không còn nữa!   Chỉ còn lại những bức rức, âm ỉ 
trong tâm hồn, không biết làm sao điều hòa lòng ước muốn 
và cuộc sống tự nhiên cho đẹp lòng Người! 

Lời Chúa và cầu nguyện là phương cách.  Đúng như 
vậy.  Những giây phút lặng lẽ một mình trước nhan Chúa 
trong nhà tạm là những giây phút bình an thật tuyệt 
vời!  Ngày này qua ngày khác, nhờ ơn Chúa tôi đã hiểu ra 
rằng, tôi chẳng có gì thay đổi!  Nó vẫn như vậy với bản tính 
tự nhiên của nó, nhưng nhờ ơn Chúa bao bọc, mà đã có lúc 
nó như bay lên và lướt qua những trở ngại một cách dễ 
dàng.  Nếu không có ơn Chúa, thì nó vẫn cứ mau đói, mau 
mệt, mau giận, mau quên, tự nhiên vậy thôi!

Và như thế tôi tiếp tục bước đi trong ngày Thứ Tư của 
mình.  Đôi khi tôi lại “oops,” sơ sót, lỡ lời, thất trách điều 
này điều kia!  Tôi chỉ biết xin lỗi Chúa và càng nhận biết 
mình yếu đuối, càng biết ơn Chúa đã xót thương bảo bọc 
tôi.  Tôi bước đi bình an, phó thác, và cảm tạ Thiên Chúa 
nhân lành!

Loan

LÒNG THƯƠNG XÓT...  (Tieáp theo trang 1)
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I.    Định Nghĩa
Chia sẻ trong Hội Nhóm [HN] là trao tặng, cho đi.  Cho đi 
những cảm nghiệm, nổ lực, quyết tâm của chính mình - một 
Kitô hữu có cuộc sống bình thường như mọi người, đang cố 
gắng tìm đến sự trọn lành.

II.  Tính chất của Chia sẻ Hội Nhóm
* Yêu thương:  Yếu tố căn bản của Yêu Thương là cho 

đi. Do đó chia sẻ phải khởi đi từ yêu thương.
* Chân thật:  Lời chia sẻ phải thể hiện đúng với cuộc 

sống của mình.
* Khiêm tốn:  Chia sẻ phải tạo lập trên căn bản cá nhân, 

chia sẻ với tâm tình khiêm tốn sâu xa.
* Ngắn gọn:  Đi vào trọng tâm - trung bình độ ba phút.
* Tác động:  Lời chia sẻ phải khơi dậy nơi người nghe 

niềm ao ước cải hóa - quyết tâm và thực thi.

III. Người chia sẻ
Chia sẻ ở đây không phải là giải thích hoặc chia sẻ Phúc Âm, cũng 
không phải là kể chuyện, mà chia sẻ chính cuộc sống của mình 
trên ba lãnh vực căn bản:  Sùng Đạo - Học Đạo và Hành Đạo.
  1.  Sùng Đạo:

Rất khó để chia sẻ những cảm nghiệm chủ quan về 
Tình Yêu Thiên Chúa cho người khác.  Tuy nhiên, với 
Sùng Đạo ta có thể chia sẻ:
* Những quyết tâm - phương thức thực hiện những lời 

tuyên hứa trong Phiếu Cam Kết (cầu nguyện, tham 
dư Thánh lễ, Rước lễ, viếng Thánh thể, v.v... 

* Chia sẻ niềm vui - bình an - tín thác qua đời sống Ân Sủng
* Điều gì giúp tôi thăng tiến hoặc cản trở việc kết hợp 

với Chúa, với Giáo hội.
* Những lúc tôi cảm thấy sự hiện diện của Chúa rõ nhất 

trong cuộc sống (những giây phút nguy hiểm - lúc 
tâm hồn thanh thản - lúc ngắm cảnh thiên nhiên ...)

  2.  Học Đạo:
* Qua những buổi Tĩnh Tâm - nghe giảng - một quyển 

sách - một cuộc gặp gỡ nói chuyện tôi đã học hỏi 
được điều gì để tăng thêm sự hiểu biết - hồi tâm về 
bản thân, về Tình yêu Thiên Chúa?

* Tôi có quyết tâm Học Đạo và nhất là quyết tâm đào 
luyện để sống Thánh thiện hơn?

* Trong việc Học Đạo, tôi đã dùng cách thức nào để 
đào luyện, để sống Thánh thiện hơn? (Nói rõ về 
chương trình Học Đạo, ấn định thời giờ nhất định để 
Học Đạo mỗi ngày...)

  3.  Hành Đạo:
Có thể chia Công Tác Tông Đồ [CTTĐ] làm hai loại:  
Thành công và thất bại (Từ ngữ “thành công và thất bại” 
không nên hiểu theo nghĩa Thần học.)  Khi nói CTTĐ 
thành công có nghĩa là công việc đó tiến hành đúng như dự 
tính và cảm thấy an vui khi hoàn tất công việc.
Điều quan trọng không phải là chúng ta gặp nhiều thành 
công hay thất bại, nhưng là chúng ta có làm CTTĐ và 
đã tạo được Tình Yêu siêu nhiên cho anh chị em chúng 
ta tiếp xúc.
* Kể lại những CTTĐ bạn đã thành công - nhấn mạnh 

về công sức và cố gắng.
* Qua CTTĐ tôi có thêm kinh nghiệm sống mới - 

phương pháp mới - nhiệt tình mới nào?  Tôi có tin 
mạnh mẽ hơn vào Kinh Thánh và Lời Chúa không?

* Qua việc thất bại, tôi đã học được bài học nào? (Hiểu 
rõ nguyên nhân - sửa chữa - thận trọng - tín thác vào 
Chúa...)

IV. Người nghe
* Lắng nghe, tôn trọng và giữ kín những chia sẻ trong 

Nhóm với nhau mà thôi.
* Đón nhận những giá trị trong lời chia sẻ để học hỏi 

và noi theo.
* Khuyến khích nhau để thăng tiến trong tình bạn.
* Tránh nói chuyện riêng - phê bình - dạy dỗ.
* Tránh buổi Hội Nhóm thành một cuộc thảo luận.

V.  Kết luận
Không có một quy luật khắc khe nào ấn định Hội Nhóm 
phải thực hiện như thế nào.  Điều thực sự quan trọng là 
chia sẻ ba tiến trình căn bản:  Chia sẻ đời sống thiêng 
liêng - chia sẻ sự tiến triển hiểu biết về bản thân, về 
Chúa Kitô, và chia sẻ những nỗ lực đưa Kitô giáo vào 
mọi cơ cấu xã hội. 

LƯU Ý:  Chia sẻ quan trọng nhưng không cưỡng ép.  Việc 
đến với Nhóm và lắng nghe anh chị em chia sẻ là một 
việc bác ái quý hóa rồi.

[Chia sẻ trong Hội Nhóm được cô đọng và trích ra từ 
rollo Nhóm - Hội Nhóm Cursillo của anh hvh cho phù 
hợp với khuôn khổ của BTU.  BBT xin cáo lỗi với tác 
giả - Chân thành cảm ơn] 

V.L.

Chia seû trong Hoäi Nhoùm
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bản giáo lý từ vỡ lòng và rồi vẫn tiếp tục học suốt đời!
Đó là phần tôi truyền đạt cho các em, và tiếp đây thêm 

một dữ kiện làm tôi suy nghĩ, có thể đưa đến cho tôi cảm 
xúc lạ sáng nay. Mới hôm ngày Valentine vừa qua, tôi được 
người bạn mời đến họp mặt với một số bạn thân tình trong 
PT Cursillo, tại tư gia của đôi vợ chồng trẻ đang được Ơn 
Chúa và trong nhà đang có sự hiện diện của một linh mục.  
Cô vợ đã khẩn khoản mời vị linh mục, bạn thân từ trại tị 

nạn năm nào.  Vì tình bạn quí mến nên cha đã nhận lời từ  
Georgia về Dallas.  Vị linh mục trẻ nầy xuất thân từ 

một gia đình nông dân nghèo, di cư từ Bắc vào Nam 
vùng Rạch Giá.  Cuộc đời thật long đong khôn tả!  
Sau khi trở thành người mục tử, cha vẫn gặp quá 
nhiều thử thách từ phía giáo dân cũng như bề trên!  
Rồi đến một ngày kia, vị linh mục được gặp Chúa 
qua hình ảnh Đức Giêsu trong tấm bánh khi dâng 
lễ.  Linh mục trình với giám mục và xin phép 
được cất giữ riêng tấm bánh. Cha bắt đầu siêng 
năng cầu nguyện bằng lần hạt chuỗi Mân Côi, 

thường là 30, 40 chuỗi mỗi ngày.  Cha cũng rất dè dặt 
và chỉ muốn chia sẻ với những người thân tình và những ai 
trước mắt cha là người thực sự tin Chúa.  Cha rất thận trọng 
vì sợ ngộ nhận!

Chiều Chúa nhật, ngày Valentine 2016, tôi đến share 
niểm vui với cô bạn đã được thấy Chúa từ tấm bánh của 
Cha.  Chúng tôi khoảng 30 người ngồi san sát nhau trong 
căn phòng ấm cúng, ai nấy đều chăm chú lắng nghe cha kể 
về cuộc đời thăng trầm, lận đận đủ điều trong công việc 
phục vụ.  Nhưng từ khi Cha gặp được Chúa qua tấm bánh, 
cuộc đời mục tử như bước qua một chương mới trong chiều 
hướng sáng sủa hơn, bình an hơn.  Cha cũng đã giúp cho 
nhiều người thấy được Chúa tại những nơi cha được mời 
tới. Và chiều nay tại căn nhà ở Plano, sau khi Cha chia sẻ, 
đến phần hỏi đáp, tôi liền đưa ra câu hỏi vì trong thâm tâm 
tôi hình như có sự hoài nghi và nóng lòng muốn nhìn thấy 
tấm bánh, để về trước với thằng cháu 2 tuổi từ NY đang 
quấy ông nội ở nhà! 

 “Thưa cha, hình ảnh Chúa Giêsu 
trong tấm bánh giống như hình ảnh nào?  
Chúa đội mũ gai, Chúa đi giảng đạo, hay 
Chúa tỏ trái tim?  Thưa cha, lần đầu tiên 
khi được nhìn thấy Chúa trong tấm bánh 
cha có cảm giác như thế nào?  Run sợ 
hay vui mừng? Vị linh mục tuy điềm 
tỉnh nhưng với ánh mắt nhìn tôi hơi có 
vẻ khó chịu và nói “Không phải ai cũng 
được thấy.  Vậy bà muốn về hả?”  “Dạ, 

Trong Thánh lễ thường nhựt sáng thứ tư Mùa Chay 
2016 tại nhà thờ Saint Joseph, đến phần rước lễ, tôi quì nơì 
hàng ghế chưa đến lượt đứng lên, lúc ấy tôi đang tâp trung 
dọn lòng, thì tự nhiên nghe một tiêng kêu choang, keng, tôi 
tưởng một bình bông đâu đó trong nhà thờ bị rơi?  Rồi thấy 
mọi người khựng lại, nhìn về phía bên trái cung thánh gần 
nơi bậc cấp. Thì ra bà thừa tác viên lớn tuổi bị ngã, đánh rơi 
chalice, rượu đổ tung toé, loang đậm gần ngay lối đi.

Những người lên rước lễ bên phía trái đều nhìn thấy, 
cung kính tránh bước.  Đến lượt tôi, trong lòng muốn 
quì xuống nhấp một hớp, nhưng thôi vì sợ đằng sau 
lưng còn nhiều người.  Trong mắt tôi lúc đó là một 
vũng máu loang, máu của Đức Giêsu, tự nhiên nước 
mắt trào ra xót xa vô chừng!  Trở về chỗ ngồi tôi 
cúi đầu ôm mặt, cơn khóc vẫn chưa dứt và bên tai tôi 
văng vẳng như tiếng ai thì thào “Máu của Ta đó.” 
Về nhà tôi nghẹn ngào kể lại cho ông xã biết về 
cảm giác lạ ấy, cái cảm giác như được chứng kiến 
máu Thánh Ngài đang đổ ra vì tôi, vì nhiều người!  
Lâu lắm tôi lại có được một cơn mưa nước mắt trong ăn năn 
lẫn niềm vui là nhận ra có Chúa hiện diện trong đời.  Cái 
cảm xúc lạ nầy tôi tin Ngài muốn làm một dấu chỉ cho tôi 
thấy rượu thánh bị đổ, để rồi tự xét mình, và có thể  cho tôi 
vững thêm đức tin vể  mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể, mà 
tôi đang hướng dẫn các em lớp Giáo lý vỡ lòng. 

Mặc dù bước qua năm thứ tám dạy Giáo lý, tôi chỉ xin 
giúp lớp 2 thôi, vì tuổi thơ dễ vâng lời thầy cô, tuổi thơ đơn 
sơ thật thà với một cô giáo già như đang đóng vai Bà Ngoại 
Bà Nội dạy cho các cháu đạo lý, dạy niềm tin về một Đấng 
Cứu Thế, đã hiến dâng bằng chính máu thịt mình - là một 
tình yêu hy sinh vô bờ bến.  Và bây giờ được linh mục lập 
lại trên bàn thờ mỗi ngày.  Thế nhưng khi dạy đến phần 
phụng vụ, chuẩn bị cho các em sang năm xưng tội rước lễ 
lần đầu, là lúc tôi cầu nguyên cho lớp và cho tôi nhiều hơn.  
Tôi ta thán với Ngài “Chúa ơi, mầu nhiệm bánh và rượu 
trở nên mình vá máu Chúa Giêsu trong thánh lễ mà con 
tham dự mỗi ngày, nhiều lúc con hời hợt, rước lễ dường 
như là một nghi thức cần phải có, chỉ vậy thôi.  Con có cảm 
nhận được chính thực là máu thịt Chúa 
không?  Làm sao các em có thể hiểu 
được?  Chúa ơi, xin giúp con, xin mở 
lòng trí cho các em.”  Những bài làm về 
Thánh Lễ (The Mass,) về Bí Tích Thánh 
Thể (Eucharist,) nghi thức phụng vụ 
(Liturgy,) em nào điểm dưới trung bình 
tôi đều bắt phải làm lại cho đươc 100.  
Niềm tin vào Thánh Thể là tuyệt đối, thi 
bài làm cũng phải hoàn toàn đúng!  Căn 

Moät caûm xuùc laï… Ngaøi ban cho

(Xem tieáp trang 5)
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Bắt đầu là trong buổi tiệc mừng Bổn Mạng PT và mừng 
Xuân Bính Thân cho các Cursillistas Dallas (30/01/2016), 
tôi đã nhận được lộc quý Cha trao cho là: “Lạy Mẹ Maria, 
khi con xa quên Mẹ lành yêu dấu, ban ơn cho con trở về bên 
Mẹ, xin Mẹ thương hãy giúp đỡ con.” Tôi hơi chạnh lòng, 
có lẽ dạo này tôi hơi làm biếng lần chuỗi mân côi, nên Mẹ 
muốn nhắc nhở tôi chăng?  Thế 
nhưng, vì bận việc ở GX giúp hội chợ 
Tết, và việc ở hãng để chuẩn bị đi họp 
ở bên Washington Mùng 2 Tết và Thứ 
Tư Lễ Tro, nên cũng chẳng được 
chuỗi nào dâng cho Mẹ, mà còn mất 
cả lễ Minh Niên!  Cũng may là lúc 
trên máy bay và ở Hotel có lần vài 
chuỗi dâng Mẹ, và tạ ơn Chúa.  Còn 
Thứ Tư Lễ Tro, GX có lễ 9:00 chiều, thì tôi cũng về kịp đủ 
để xức tro, tuy bị mất phần đầu lễ.

Tôi quyết tâm là phải siêng năng lần hạt mân côi nhiều 
hơn, và làm việc gì hữu ích trong Mùa Chay năm nay.  Nhân 
dịp ở Plano có chiến dịch “40 Days For Life” trong mùa 
Chay để cầu nguyện phò sự sống trước Planned Parenthood, 
tôi liền đăng ký “đứng đường” lúc 7:00 - 8:00 sáng từ Thứ 
2 đến Thứ 6 mỗi tuần, và sau đó đi lễ ở St. Mark lúc 8:30 
sáng trước khi đi làm.  Thêm vào đó, trung bình một tiếng 
đứng đường, tôi lại đọc 4 chuỗi gồm các mầu nhiệm Sự 
Vui, Thương, Mừng, Sáng và một chuỗi Lòng Chúa Thương 
Xót.  

“Đứng đường” rất hứng thú, vì nhiều xe chạy qua “tin 

còi” ủng hộ hoặc ra dấu “thumbs up”. Tuy nhiên, lâu lâu 
cũng có “middle finger”, nhưng không sao, chúng tôi đều 
vui vẻ vẫy lại bằng cả năm ngón.  Có hôm, tôi đang cầm 
sign đọc kinh cách xa hai người khác, thì có bà Mỹ trắng 
trong lúc đợi xe lửa ở lane ngoài, quay kiếng xe xuống, chỉ 
vào mặt tôi, và la ó om xòm.  Tôi chỉ nghe loáng thoáng là 

“Shame on you…” vì tiếng xe ồn ào 
nhưng tự nhiên tôi rất vui, có lẽ vì 
được thông phần với Mầu nhiệm Thứ 
3 Mùa Thương “Xin cho được mọi sự 
sỉ nhục bằng lòng.”  Tôi tươi cười với 
bà, và giơ 2 ngón tay (peace sign).  
Mấy xe chung quanh nhìn bà ta với vẻ 
bất bình, và nhìn tôi với những nụ 
cười cảm thông.  Ngay hôm sau,  có 

một chị chạy xe lane trong, đã ngừng lại quay cửa kiếng 
xuống, và cảm ơn tôi đã hy sinh đứng đường cầu nguyện 
phò sự sống.  Có bà khác vào parking, cám ơn sự hy sinh 
của chúng tôi, và cho gift card $50 để mua cà phê.  Tôi thấy 
Chúa thật tuyệt vời, vì mình chỉ có chịu đựng một tí, mà 
Chúa đền bù ngay... 

Vì kiên trì “đứng đường”, tôi đã quen được một vài 
người bạn Mỹ, và được lần hạt chung.  Bây giờ tôi có thể 
thành thạo lần chuỗi bằng tiếng Anh.  Có bữa trời mưa, ông 
xã hỏi “Hôm nay em có đứng đường không?”  Tôi vội vàng 
trả lời “Có chứ!”  Tạ Ơn Chúa đã cho tôi có cơ hội “đứng 
đường” để tôi có dịp Lần Chuỗi nhiều hơn và làm cho Mùa 
Chay năm nay thật ý nghĩa.

H.K.T.

Nieàm Vui… “Ñöùng Ñöôøng”!!!

ảnh gì khác, trong mắt tôi chỉ thấy là những tissue của bột 
bánh!  Tôi đứng lên ra về để nhường chỗ cho người khác 
cũng đang nóng lòng muốn thấy Chúa.  Đúng như Cha đã 
nói trước “Không phải là ai cũng được thấy. Người không 
thấy Chúa vì chưa có cơ duyên.”  Trong số những người về 
sau có người được nhìn thấy Chúa Giêsu trong tấm bánh.  
Họ hân hoan vui mừng!

Phần tôi, Ngài dành cho cái cơ duyên sáng nay trong 
thánh lễ ngày thứ tư Mùa Chay.  Trong cái ngẫu nhiên bà 
thừa tác viên bị vấp té để rồi rượu Thánh đỗ ra, và tôi được 
thấy Máu của Ngài với một cảm xúc lạ lùng!  Lạy Chúa, 
con tin!  Và con tin là Máu thật của Chúa.

  Lucia Hà Khanh
Mùa  Thương 2016

con muốn thấy và muốn về!”  Nhưng cha lại xoay qua nói 
“Thôi mọi người ăn đi đã, giờ nầy có lẽ ai cũng đang đói!”  
Vi thấy trên bàn gia chủ khéo léo bày biện sẵn mứt bánh 
rượu ngày Xuân, rồi sau đó có cô bạn tiếp thêm bánh mì 
thịt nguội nữa.  Mọi người cùng ăn với Cha. Tôi liên tưởng 
đến câu chuyện Đức Giêsu làm phép lạ hai con cá và năm 
chiếc bánh mà đủ cho 5000 người ăn.  Sau một ngày đường 
đám người theo Ngài bắt đầu đói lả, rồi đến chiều tối được 
ăn uống no nê, còn gom lại được 12 thúng bánh mang về.

Trở lại buổi gặp gỡ, dùng bữa xong, Cha đứng dậy lên 
phòng riêng trên lầu và đem Mình Thánh được đặt trong 
một hộp kiếng nhỏ.  Cha để trên bàn trong phòng khách tắt 
đèn, chỉ để ánh nến lung linh. Tôi quì xuống chăm chăm 
nhìn tấm bánh qua ánh sáng chiếu từ ngọn nến vào.  Tôi 
thất vọng không thấy gì hết!  Tôi cố hình dung một hình 

Một cảm xúc lạ… (Tieáp theo trang 4)
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Tối về, nằm nghĩ lại mà sợ nên vội ghi ngay bài thơ con 
cóc nhớ lòng:

Bánh Xèo Hội Quán
Hôm qua tôi đổ bánh xèo
Mới trông tưởng lộn người Mèo múa phim
Tưởng mình đang đứng trên mây
Mắt hoa tay cứng người quay lòng vòng
Cách làm cũng thật dễ thôi
Để tâm một chút ai ơi biết liền
Ba tôm bốn thịt và hành
Xào qua đổ lại trở thành thơm ngon
Đổ vào muỗng bột xoay tròn
Đậy vung em nhớ một vòng là xong
Mới đầu tôi tưởng dễ ăn
Nhào vô mới thấy ăn năn muộn rồi
Nhớ ơn người đến trước tôi
Bỏ bao công sức một lời không rơi
Nguyện xin Thiên Chúa trên trời
Ban muôn Ơn Thánh xuống người trước tôi.

Có một điều làm hắn thật vui là có cơ hội gặp được 
nhiều người.  Ngoài những người làm việc còn có nhiều 
khách hàng là những giáo dân xứ đạo.  Những nụ cười và 
những câu hỏi thăm đủ làm ấm lòng nhau.  Một trong những 
niềm vui là được dịp chuyện trò với các anh em cùng làm 
việc.  Có hai anh trẻ tuổi mới xấp xỉ năm mươi mà đã lên 
chức ông nên hắn nổi hứng ra bài thơ con cóc tặng ngay:

Hai Thằng Ông
Ở trong hội quán của nhà
Lâu lâu mới có người “già” tôn ông (*)

Có hai “thằng” dám chơi ngông
Tuy rằng ít tuổi nhưng ông ngon lành
Một “thằng ông ngoại” mới đây
Còn “thằng ông nội” từ lâu lắm rồi
Hai “thằng” ăn nói rất vui
Thế nên nhà nó cháu “ui” đầy đàn!
Hoan hô hai tướng mày râu
Nghiêng mình bái phục hồi lâu rất dài.
(*) tôn ông:  tôn lên hàng ông bà, có cháu nội ngoại

Còn rất nhiều chuyện thật vui mà hắn không thấy ở đâu 
vui bằng hội quán.  Hắn thấy nhớ nhớ hội quán.  Tạ Ơn 
Chúa và cám ơn hội quán, hắn có được nơi bình an.  Hắn từ 
từ chìm lại giấc ngủ an lành…

n.k.p

Nieàm Vui Cuûa Moät Cursillista
Hắn giật mình thức giấc; liếc nhìn đồng hồ thấy gần 6 giờ sáng.  
“Chết rồi!  Trễ hội quán mất rồi!!!”  Hắn lẩm bẩm trong miệng, vội 

vàng vô phòng vệ sinh.  Đang tính chà răng rửa mặt lẹ, thì chợt nhìn 
thấy tấm note nhắc của hắn dán tối hôm qua: 

Hắn cười thầm mình rõ ngớ ngẩn.  Ngày nghỉ mà cứ mơ sảng.
Trở lại giường cố nướng, nhưng khó ngủ lại vì quen giấc hay chăng?  

Hắn thả hồn về khung cảnh vui nhộn cuối tuần của hội quán…   
Cũng đã gần 10 năm rồi, hắn tham gia hội quán.  Cũng chính nơi hội 

quán, những người anh em Cursillistas đã đưa hắn trở thành một 
Cursillista, và người KiTô Hữu trưởng thành hơn.  Hắn chẳng còn nhớ 
nhiều về những gì đã học trong khóa Cursillo, duy chỉ một điều “cố 
gắng sống mỗi ngày tốt hơn”.

Quay qua ngó lại, hắn thấy hội quán là nơi lý tưởng để sống tốt hơn 
mỗi ngày.  Hắn nhìn thấy biết bao gương sáng của các bác, và các anh 
chị, mà mình cần học hỏi và thực hành.  “Nhìn thấy Chúa nơi anh em” 
là câu mà hắn vẫn hằng nghe nói.  Hội quán đã cho hắn thật nhiều cơ hội 
để thấy Chúa nơi anh em.  Không phải chỉ có anh em nào thân thiện, hay 
mình thích, thì mới thấy Chúa;  Những cách cư xử và lời lẽ đối thoại khi 
nhận ra “Chúa nơi anh em” sẽ luôn luôn thôi thúc hắn phải sống tốt với 
chính mình và với nhau. 

Nhìn thấy sự hy sinh và dấn thân làm việc của các bác và các anh 
chị,  đã cho hắn bài học thật quí báu.  Bài học này rất thích hợp để áp 
dụng trong cuộc sống, vì sự hăng say làm việc, sẽ đem lại kết quả tốt.

Những tính hư tật xấu của một con người bình thường như hắn vẫn 
có, lại càng dễ phát triển nơi hội quán, vì có rất nhiều cám dỗ.  Hắn nhủ 
lòng cầu xin Ơn Chúa, cho hắn chóng vượt qua, và luôn xin Ơn Chúa, 
cho mình học thêm tính khiêm nhường.

“Không có mợ thì chợ vẫn đông. Không có ông, thì có bà vào thế.”  
Hắn nghiệm ra là mình cần hội quán hơn là hội quán cần mình.

Làm việc một thời gian, hắn cũng được cho đổ bánh xèo.  Mới đầu 
tưởng đổ một hai chảo thì dễ ăn.  Ai dè năm sáu chảo một lúc là lúng 
túng ngay.
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Sinh Hoạt:
Nhóm Lucia thường cố gắng sinh hoạt đều đặn mỗi 

tháng một lần - Chúa Nhật tuần thứ hai tại nhà anh chị 
Minh-Thư, được như vậy là nhờ sự “kêu gào thảm thiết”, ý 
quên, kêu mời tha thiết (!) của Anh Minh và Anh Trưởng 
Nhóm Thành Mỹ.

Chương trình sinh hoạt bắt đầu bằng hát bài xin Ngôi Ba 
Thiên Chúa, (vì đa số ACE ca viên TL nên đã chọn bài Hiệu 
đoàn ca của CĐ) tiếp đến là lời nguyện mở đầu, nghe 1 
đoạn Kinh Thánh, sau đó  chia sẻ đời sống ngày Thứ 
Tư.  Qua những lời chia sẻ, ACE cùng học hỏi, nâng đỡ, 
khuyến khích, và hỗ trợ nhau qua những kinh nghiệm được 
chia sẻ, tiếp đó đọc lời Kinh nguyện Cursillistas, dâng  lời 
nguyện kết thúc,và ACE cùng nắm tay đọc kinh Lạy Cha, 
ba kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh và kinh cầu nguyện 
cho những người chưa biết Chúa để cảm tạ Thầy Chí Thánh 
và Mẹ đã ban cho Nhóm được cơ hội gặp gỡ, thương yêu và 
chia sẻ cùng nhau.

Sau phần họp nhóm, ACE Nhóm Lucia luôn cùng ngồi 
lại và dùng cơm gia đình thật ấm cúng.  Trong giờ cơm, mọi 
người cùng trò chuyện chia sẻ những ngọt bùi lẫn thất bại 
trong đời sống hằng ngày. Mỗi lần ACE gặp nhau đều rất 
vui...đôi lúc có những trận cười “pể pụng” luôn.  Vì Nhóm 
luôn có mong muốn là sống vui trong Chúa...  Chúng em rất 
trân quí những lúc họp nhóm!  Vừa được bồi dưỡng tâm 
linh qua buổi cầu nguyện, chia sẻ, vừa được bồi dưỡng 

phần xác qua bữa cơm ngon miệng, 
do các đầu bếp “tai tiếng” của Nhóm 
như Cô Mộng Thu, Cô Mỹ Phung, 
Cô Mỹ Ánh và Cô Minh Thư lo.

Ngoài chuyện họp nhóm để cầu 
nguyện và chia sẻ, Nhóm Lucia còn 
kết hợp với nhau hằng ngày làm 
chuỗi Lòng Thương Xót Chúa  hoặc 
Chuỗi Mân Côi để dâng lên Chúa và 
Mẹ.  Nhóm cũng thi hành việc bác ái 
qua đóng góp gọi là “Nhóm Lucia 
Yêu Thương” để giúp đỡ những 
người bất hạnh và trẻ em khuyết tật 
tại quê nhà VN.

Nói túm lợi, đời sống Ngày Thứ 
Tư của chúng em tuy chưa hoàn hảo, 
nhưng ít nhiều nhóm chúng em cũng 
đã và đang cố gắng, cố gắng và cố 
gắng mỗi ngày trong Tình Yêu của 
Thầy... 

Amen!   MN/TT

Tiểu sử:
Nhóm Lucia được thành lập vào cuối năm 2002, gồm 

những ACE của Khóa 516 & 517:  Chị Thúy Phượng, anh 
Lý Phước Hồng, anh Lê Hùng, anh chị Hoạch-Thơ, chị Tô 
Trâm, chị ThưThư, anh chị Quan-Hồng, và anh chị Thu-
Quyên(Carrollton,) trưởng Nhóm là chị Thơ.  Năm 2003 
có thêm anh Minh và anh Tô Pháp tham gia.  Năm 2005 anh 
chị Thu-Quyên, chị Thúy Phượng cùng anh chị Quan-Hồng 
chuyển sang nhóm mới, lại có anh Vũ Hùng, chị Mỹ Linh, 
chị Ngọc, và anh chị Hoàng-Huệ tham gia Nhóm.  Năm 
2007 chị Thơ đã bảo trợ một số anh chị đi Khóa, sau khi đi 
Khóa về, đã thành lập một Nhóm mới là Nhóm Maria. Sau 
đó, chị Mỹ Linh, anh Lê Hùng “sang ngang”!  Vì công việc 
anh chị Hoàng-Huệ, sau một thời gian dài làm Trưởng 
Nhóm, đã chuyển về Houston sinh sống.  Anh chị Loan-
Trường cũng tham gia 2 năm, nhưng hiện giờ vì mắt “mơ 
huyền”… không tiện lái xe ban đêm… nên xin phép vắng 
mặt... dài dài!  Năm tháng dần trôi… nhiều thay đổi… đổi 
thay, người đi, kẻ đến nhưng Nhóm Lucia vẫn vững trụ 
trong Tình Yêu thương của Thầy Chí Thánh.

Hiện tại Nhóm có 16 anh chị em [ACE,] đa số là ca viên 
của CĐ Thánh Linh: anh chị Thể-Hương, anh chị Trâm-
Pháp, Minh-Thư, Mỹ-Ánh, Luận-MỹPhụng (Murphy), 
Hoài-LoanChi (Sachse), cô Mộng Thu, bé Hương “ròm,” 
chị Vân Anh (Allen) và chị Ngọc (Rowlett)...

NHOÙM LUCIA
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1.  [Hỏi]  Hỏi Đáp ui, hổng biết tại sao nhưng từ hồi “xuống núi” (trở dzìa sau Khóa 3 Ngày [K3N]) tui rất 
thích tham dự Ultreya.  Mà sao có những buổi Ultreya... vắng teo hà!  Có phải Ultreya chi để dành cho 
những “ma mới” như tui thui, phải hông dzị H/Đ?  

Ký tên: Ma Mới.  
[Đáp]  Ma Mới [mm] úi ùi, (Úi dzà, H/Đ tui khoái cái tên “mm” ni ghê, nghe sao… ngọt như m&m dzị đó.)  
mm có biết rằng câu hỏi của mm vừa khó lại vừa… nhức nhối đó hông?  Trong ngày cuối của K3N, mình 
được giới thiệu hai phương pháp về việc kiên trì và bền đỗ:  Hội Nhóm và Hội Ultreya.   Vì thế, chuyện 
mm thích tham dự Ultreya có lẽ cũng giống H/Đ tui thui, vì tham dự Hội Ultreya, mình được gặp lại những 
người bạn cùng chung hướng đi với mình, được đánh động khi nghe những chia sẻ chứng nhân và tìm thấy 
sự an toàn trọn vẹn khi hiểu rõ Thiên Chúa yêu thương mình như thế nào.  Ultreya được tổ chức thường 
xuyên để giúp mình tiếp tục tiến trình Hoán Cải, có thêm tình bạn với Chúa Kitô, ngày càng xác tín về tình 
yêu của Chúa.  Tuy nhiên, việc tham dự hay không là tùy hoàn cảnh của mỗi Cursillista.  Có những người 
vì tình trạng sức khỏe – như bác Huấn, bác Huệ nhà mình, người vì hoàn cảnh gia đình bận rộn với con 
nhỏ, người bận công tác GX, sở làm… nên có thể có những buổi Ultreya hơi… vắng!  Tuy vậy, H/Đ tui tin 
rằng, khi hoàn cảnh cho phép, mình sẽ được gặp mọi người.  Và H/Đ cũng tin rằng, tất cả đều biết mỗi tối 
Thứ Hai đầu tháng, gia đình Cursillo mình lại có cơ hội gặp nhau trong Hội Ultreya.  Xin cầu nguyện cho 
nhau và cho PT nha mm.  Hẹn gặp mm trong Ultreya tháng Tư này.  

H/Đ  
2.  [Hỏi]  Tôi có thắc mắc mong rằng BĐH giúp tôi hiểu về ý nghĩa của cái “miếng da bò” tôi thường phải 

đeo lủng lẳng trước ngực chỉ là cái bảng tên thôi phải không?  Hay có ý nghĩa gì khác?  
Ký tên: Thắc Mắc.  

[Đáp]  Thắc Mắc thân mến, nghe Thắc Mắc hỏi câu ni thì H/Đ tui đoán Thắc Mắc thuộc dạng… “ma mới.”  
Biết tại sao hông?  Bởi vì trước đây, anh cả Huấn nhà mình có múa bút viết mấy câu thơ về cái “miếng da 
bò” hay lắm; H/Đ tui xin chép ra đây cho Thắc Mắc và tất cả, coi như câu trả lời nghen.  Hy vọng Thắc 
Mắc vừa ý:  

Tôi yêu miếng da bò
Nó vừa bằng miệng chiếc tô nạm vè

Mặt ngoài màu nó vàng khè
Ghi ngày dự Khóa và đề họ tên

Mặt sau vừa nhám vừa đen
Lơ thơ chữ ký bạn quen thân tình

Mới đầu sao thấy dị hình
Miếng da bò chẳng đẹp xinh chút nào

Họp hành cứ phải mang theo
Mười lần quên chín không đeo bên người

Có ai hỏi, nhe răng cười
Sắp đi có nhớ mà rồi lại quên

Tháng năm lặng lẽ trôi êm

Lâu ngày chày tháng da thêm đổi màu
Từ vàng khè sang nâu nâu

Thời gian khiến nó thành màu đen thui
Mặt da phủ lớp bóng ngời

Làm mờ tên tuổi của người đang mang
Càng đen giá trị càng tăng

Càng đen càng chứng tỏ rằng ‘thâm niên’
Bây giờ nhìn nó đã quen

Làm ta yêu cái màu đen cũ xì
Đeo vô không thấy dị kì

Không đeo thấy thiếu vật chi thân tình.
Quang Huấn

[Trích từ Website  http://www.cursillodallas.com/
 BTU section, Số 13, tháng 5 năm 2010]

H/Đ

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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3.  [Hỏi]  Tui có câu hỏi ni hơi... dại dột chút, H/Đ đừng có cười tui nghen (tại chắc ai đó có nói qua nhưng 
tui lù mù lờ mờ hỗng nghe, nên hỗng biết!)  Sao tui hông thấy tên PT Cursillo của mình trong GX dzậy 
H/Đ?  PT mình thuộc dạng “tầu ngầm” hở?  

Ký tên: Lơ Tơ Mơ  
[Đáp]  Lơ Tơ Mơ [LTM] ơi,
Coi bộ H/Đ tui “khoái” cái tên của LTM ni à nghen!  Vì rằng thì là H/Đ tui chắc có họ hàng chi đó mà!  Thú 
thật với LTM điều ni nha -  Tui vốn dĩ hay... mắc cỡ, nên thích làm việc “behind the scene.”  Một phần vì… 
“nó” mà H/Đ tui “bám” lấy PT mình cho tới giờ đó.  Để H/Đ tui cố gắng trả lời câu hỏi của LTM nha:  

• Vì PT mình không phải là một Hội Đoàn, không thuộc một Giáo Xứ. Ban Điều Hành và 
Trường Lãnh Đạo của PT thuộc cấp Giáo Phận và bao gồm sinh hoạt của nhiều Liên 
Nhóm (thuộc các Giáo Xứ khác nhau trong cùng Giáo Phận.)  

• PT chủ trương chúng ta phải sống đời sống Ngày Thứ Tư của mình trong môi trường - 
làm men làm muối, đem Tin Mừng đến với mọi người qua gương sống chứng nhân của 
chính mình, để Phúc Âm hóa môi trường.  

Nếu để ý LTM sẽ thấy, các anh chị em Cursillistas có mặt trong tất cả các Hội đoàn, Ban, Ngành và đang 
âm thầm phục vụ GX mình đó.  Hy vọng LTM sẽ hổng còn lơ tơ mơ nữa nghen.  

  H/Đ  
4.  [Hỏi]  Quý anh chị BĐH mến, tại sao buổi Hội Ultreya không thay đổi thêm các mục cho nhộn nhịp và vui 

vẻ hơn để nhiều người tham dự?  
Ký tên: Tò Mò 

[Đáp]  Tò Mò [TM] thân mến, H/Đ tui cũng xin phép được làm “phát ngôn viên” cho quý anh chị trong 
BĐH để trả lời cho TM nha (Ah!  Tui viết tắt tên TM sao lại thấy… quen quen, hổng biết có phải là cô em 
Tiến Mỹ hay là ông anh Thái Mai muốn… bắt bí H/Đ tui hông đây?)  Í, mà TM có bàn thảo trước với Ma 
Mới không mà hỏi vậy?  Cám ơn TM vì đã cho H/Đ cơ hội để nói rõ thêm về Hội Ultreya.  
Không có một mẫu mực nào được ấn định sẵn cho thủ tục phải theo trong một Hội Ultreya; tuy nhiên, thể 
thức thông thường gồm những phần chính cần có như sau:

• Tập họp - Kinh khai mạc
• Chia sẻ Nhóm “lưu động”
• Một chia sẻ chứng nhân (khoảng 10-15 phút,)
• Một hay hai chia sẻ đáp ứng (1-2 phút)
• Nhận định và đúc kết của Cha LH (hoặc Thầy Phó Tế) về nội dung tu đức của các chia sẻ.
• Kết thúc - Cầu nguyện
• Chầu Thánh Thể (nếu có thể)    [TTCB, Điều 509, cập nhật 2013 và CNLĐ, Chương 11]

Do đó, Hội Ultreya của PT Dallas chúng ta cũng đã được quý anh chị Trong TLĐ và BĐH hoạch định và 
tổ chức với nhiều “tiết mục hấp dẫn” như trong phần Tập họp trước Kinh khai mạc, chúng ta có Tiếp Xúc 
Cá Nhân và kết bạn cùng với những món ăn nhẹ (và cũng để giúp các Cursillistas có chút thức ăn lót dạ…) 
những cái bắt tay thân ái…  Sau đó mình còn được anh Hùng, các chị Nhung, Bích Vân và ban Phụng Vụ 
hướng dẫn hát… Và sau phần đúc kết của Cha LH, mình còn có được những tràng cười thật thoải mái khi 
người điều khiển giới thiệu Nhóm phục vụ Ultreya tháng đó.  Trước khi đọc Kinh kết thúc, mình được cập 
nhật với tất cả thông tin từ các Khối, VPĐH, TLĐ, và Miền (vì người Điều Hợp Viên Miền thuộc PT GP 
chúng ta.)  Và một hạnh phúc nhất là chúng ta được cùng nhau vào Nhà Nguyện để viếng Thánh Thể, được 
nghe bài suy niệm, được tâm sự cùng Thầy Chí Thánh qua lời nguyện tự phát… 
Những món ăn tinh thần này đã được PT soạn thảo kỹ lưỡng, được cập nhật theo những ý kiến xây dựng 
và thực thi thật đúng đắn - Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho chúng ta mỗi tối Thứ Hai đầu tháng… 
TM ơi, vậy nếu TM có những đề nghị gì khác, TM nhớ bỏ vào hộp ý kiến nha.  Còn bây giờ thì H/Đ mời 
TM đến với anh chị em trong gia đình Cursillo mỗi lần Hội Ultreya nha.

    H/Đ  
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Lucia HK Phụ Trách ursillistas đó đây…

• Tin được công bố ngày 5 tháng 2, 2015 tại Mallorca, Tây Ban Nha:  Phong trào đang bước đầu tiên trong tiến 
trình Phong Chân Phước và Phong Thánh cho Ông Eduardo Bonnín Aguiló 1917-2008 - vị sáng lập Phong 
Trào [PT] Cursillo - VPĐH trung ương mời gọi mọi Cursillistas cùng hiệp ý cầu nguyện cho tiến trình này.

• Sách Chỉ Nam cho Khóa Sinh dùng trong Khóa Ba Ngày có phần thay đổi.  Hy vọng Khóa 5 Nam của GP 
Dallas, Texas sẽ kịp thời đúng lúc order sách mới!

• National Encounter (Đại Hội Cursillo Toàn Quốc) năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 4-7 tháng 8, tại Lewis 
University Romeovilla gần Chicago, IL.  Đây là dịp gặp gỡ, trao đổi tình thân không phân biệt chủng tộc, 
màu da với Cursillistas Spanish, Korean, American, Việt Nam, v.v…  Đặc biệt là khối Asian - quý Cursillistas 
Korean là một gương sáng về hiệp nhất, đoàn kết, và quy củ!  Thật đáng khâm phục!  

• Cuối tháng Hai năm nay, anh Hugo Valverde (National Cursillo Executive-Personnel Committee 
Chairperson) cho biết anh Lê Tinh Thông - đương kiêm Điều Hợp Viên Quốc Gia Ngành Việt Nam - đã tuyên 
bố quyết định sẽ chính thức nghỉ hưu vào tháng Bảy 2016.  Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia đang xúc tiến 
việc tìm người thay thế anh Thông trong nhiệm vụ này.   Đọc qua phần trách nhiệm mới thật sự cảm phục sự 
hy sinh phục vụ hơn hai thập niên của anh Thông.  Xin cảm ơn người Cursillista lão thành tận tụy, và xin gia 
đình Cursillo làm Palnca cho tiến trình tìm một Điều Hợp Viên mới được thành công theo Thánh ý Thầy.

• Cũng trong Tháng Hai, nhận được tin vui từ anh Trần Hoàng (Thay mặt cho VPĐH và ĐHV Toàn Quốc) 
cho biết là PT Cursillo Toàn Quốc vừa cho “ra mắt” trang web mới với nhiều chức năng hữu hiệu.  Xin ghé 
thăm trang web của PT chúng ta và góp ý với Trung Tâm Cursillo TQ để giúp ngày càng hoàn chỉnh hơn. Địa 
chỉ chính thức của trang web vẫn giữ nguyên tại http://www.natl-cursillo.org. 
Tuy nhiên, trang web mới sẽ không còn kết nối với địa chỉ http://www.cursillo.org nữa. 

• Bước xa hơn nữa về quê hương Việt Nam thân yêu, được tin là phong trào Cursillo đã được sinh hoạt trở lại 
trong vài năm gần đây.  Mốc thời gian vẫn tính từ khi Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận 
truyền bá cho Việt Nam năm 1967, nên PT Cursillo bên nhà sẽ tổ chức đại hội kỷ niệm 50 thành lập vào tháng 
10, 2017 - Cùng dịp Đại Hội Đức Mẹ Lavang.  Ước mong sẽ được nối vòng tay lớn...  

• PT Cursillo VN (với sự hiện diện của 5 GP:  Sài Gòn, Phú Cường, Long Xuyên, Ban Mê Thuột, và Xuân 
Lộc), cũng Tháng Tư năm nay, sẽ tổ chức Buổi Hội Thảo & Chia Sẻ cuối tuần về Việc Điều Hành Theo Mô 
Hình Hiệp Thông – Đồng Trách Nhiệm Trong PT Cursillo.  Một đề tài thật thích hợp và cần thiết cho tất cả 
quý lãnh đạo PT khắp nơi.

• Chúc mừng quý anh chị “láng giềng” PT Giáo Phận Ft.Worth đã thành lập VPĐH và đã chính thức được 
công nhận vào Tháng Giêng năm 2016.  Sau một thời gian kiên trì, không quản ngại đường xa đến sinh hoạt 
đều đặn với PT Cursillo Dallas, Quý Cursillistas GP Ft.Worth bước thêm một bước xa nữa là đã tổ chức Khóa 
Cursillo De Cursillo [CDC] Miền VIII với thành quả mỹ mãn, oai thiệt!  Một lần nữa xin chúc mừng và cầu 
chúc PT Ft.Worth sẽ mãi thăng tiến.

• Gần lại với giáo xứ ĐMHCG thân thuộc, PT sẽ tổ chức Ngày Tĩnh Tâm Hội Thảo do Miền VIII và Cha 
Joseph Vũ Minh Đảo phụ trách với chủ đề Lòng Kiên Trì và Sự Hiệp Nhất của Người Cursillistas.  Xin dành 
ngày thứ bảy 16 tháng 4 để tham dự, học hỏi thêm cho đời sống Ngày Thứ Tư.  Thêm nữa là đến Summer 
ngày 21-24, tháng 7, 2016 PT GP Dallas sẽ mở Khóa 5 Nam.  Xin quý anh chị cùng với Khối Tiền để nghiên 
cứu môi trường để tìm ứng viên qua phương pháp của PT:  Làm Bạn – Là Bạn – Đưa Bạn Về Với Chúa.  
Xin nhớ phương châm “Nói với Chúa về bạn, trước khi nói với bạn về Chúa.” 

Vài bông hoa góp nhặt…
 Lucia HK Tường trình 



Bản Tin Ultreya  Tháng 3 - 2016 Trang  11

Hình AÛnh Sinh Hoaït

Khóa Cursillo Dallas 
  ngành Spanish ???
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HKT Phụ Trách ursillo - Tin Tức

Xin Cầu Nguyện !!!  
* Xin cầu nguyện cho tất cả quý Cursillistas đang đau yếu được Thầy ban ơn sức mạnh hồn xác nhất là bác Huấn và bác Huệ. 
* Xin cầu cho các linh hồn người thân đã qua đời chóng được hưởng Thánh Nhan Chúa nhất là các linh hồn mới được 
Chúa gọi về trong năm nay: 

•	 LH Giuse Trần Văn Luyến, thân phụ chị Bùi Thị Minh Tâm 
•	 LH Cựu Thiếu Tướng Edmond-Marie Đỗ Kế Giai, nhạc phụ chị Hằng
•	 LH Giuse Lê Ngọc Cẩn, thân phụ AC Hiệp Tiên và ông ngoại chị Bảo Châu - Lâm
•	 LH Bà Cố Maria Lê Thị Huyền, thân mẫu chị Ánh Mỹ
•	 LH Teresa Nguyễn Thị Oanh, thân mẫu chị Mỹ Linh 

Chúc Mừng !!!
* Chúc mừng 15 tân cursillistas nữ của Khóa 4 Dallas (07/2015).  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. 

* Chúc mừng AC Lâm và Bảo Châu có thêm 1 hoàng tử Dylan Bảo Nguyễn (Jan 14, 2016), nghe anh Lâm báo cáo 
cậu bé rất xổ sữa… Nguyện xin Thánh Gia gìn giữ gia đình luôn an vui, hạnh phúc và cho bé luôn khoẻ mạnh và ngủ 
ngoan để bố mẹ đỡ phải thúc khuya dậy sớm!!

* Nhân ngày lễ Thánh Phao Lô trở lại, Bổn Mạng PT (25/01) gần tết nên PT Dallas đã hiệp dâng và hát trong Thánh 
Lễ vào Thứ Hai 25/01 và Thứ Bẩy ngày 30 tháng 1 đã tổ chức buổi tiệc sinh hoạt mừng Bổn Mạng, mừng Xuân Bính 
Thân và nhân tiện giới thiệu Ban Điều Hành và ghi danh trợ tá cho Khoá Cursillo #5 Nam trong bầu khí rất vui tươi, 
ấm cúng và đầy tình người.

Thông Báo Sinh Hoạt Cursillo: 
* Tĩnh Tâm Hội Thảo với chủ đề “LÒNG KIÊN TRÌ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA” sẽ được PT GP Dallas tổ 

chức vào Thứ Bảy ngày 16 tháng 4 năm 2016 tại HT Thánh An Phong GX ĐMHCG từ 8:00 sáng tới 7:00 chiều với sự 
hướng dẫn của Cha Linh Hướng Miền và cũng là LM Phụ Tá Linh Hướng Quốc Gia Joshep Vũ Đảo và Nhóm Phục Vụ 
Miền VIII, hầu giúp mỗi người chúng ta biết sống Kiên Trì trong ơn gọi người Cursillista.  Kính mời quý anh chị 
Cursillistas tham dự.  Xin Ghi Danh: http://www.calendi.com/cursillo_hoithao2016/

* KHÓA CURSILLO #5 Nam, GP Dallas sẽ được tổ chức vào cuối tuần 21-24/07/2016 tại Trung Tâm Cursillo Ft 
Worth (tên mới: Formation Center) 2221 NW 26th Street, Fort Worth, TX  76164.  Xin quí Anh Chị bắt đầu nghiên cứu 
môi trường và tuyển chọn ứng viên, vì phòng ngủ Trung Tâm có giới hạn Khóa chỉ nhận 30 Ứng Viên.  Xin liên lạc anh 
Minh (Khối Tiền): minh_nguyenq@yahoo.com (469-964-3401).

* CT 8 Tuần Tĩnh Tâm cho Khoá #5 vào mỗi thứ Ba @7:45pm tại nhà nguyện ĐMHCG:

Maria Đinh Thiên Nhiên Anna Nguyễn Loan Chi Maria Trần Thị Tuyết Anh
Annê Trần Thị Trâm Anh Maria Teresa Nguyễn T Ngọc Huyên Maria Phạm Vivoan
Anna Nguyễn Anh Đào Teresa Nguyễn Thị Giao Hiền Maria Hà Thị Thu Hương
Maria Nguyễn Thiên Lynda Vân Soeur Teresa Nguyễn Minh Châu Martha Cao Thị Mỹ Lành
Teresa Phạm Annie Teresa Trần Hoàng Hương Teresa Mai Thị Anh Đào

1. 03/05-Cầu Nguyện/Palanca 5. 07/06-Phục Vụ/Thực Tập K3N
2. 10/05-Bác Ái/Tiếp Xúc Cá Nhân 6. 14/06-Chứng Nhân/Thực Tập K3N
3. 17/05-Khiêm Nhường/Tình Bạn & Sứ Mạng Rao Truyền 7. 21/06-Hiệp Nhất/Thực Tập K3N
4. 24/05-Vâng Phục/Diễn Tiến Tâm Lý KS 8. 28/06-Cộng Đồng/Thực Tập K3N

Sinh Hoạt Hàng Tháng: 
* Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo: 7:55PM - 9:35PM mỗi Thứ Hai cuối tháng tại phòng 142 HT Thánh An Phong, GX ĐMHCG 
* Ultreya: 8:00PM – 9:30PM mỗi Thứ Hai, Đầu Tháng tại Hội Quán Thánh An Phong GX ĐMHCG 
* Xin theo dõi các thông báo và sinh hoạt trong diễn đàn và trên trang nhà:  www.cursillodallas.com

Xin quý 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 Cursillista của mình dù gặp phải thất bại hay thành công.


