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TINH THẦN PHỤC VỤ
Mến chào Quý Anh Chị Em Cursillistas,
Nghệ sĩ thiên tài chơi violin và nhà soạn nhạc nổi
tiếng người Ý Nicolo Paganini (1782-1840) trong di chúc
của mình để lại cho thành phố quê hương Genoa có chiếc
vĩ cầm kỳ diệu của ông nhưng với một điều kiện là không
ai được dùng chiếc đàn này nữa. Đây là một điều kiện sai
lầm của Paganini bởi vì không được chơi, chiếc vĩ cầm
quý giá này bị mối mọt ăn và không còn giá trị gì cả ngoại
trừ được xem như là một di tích. Nhạc cụ bị hư hoại này
của Paganini là một lời nhắc nhở chúng ta rằng những
khả năng Thiên Chúa ban cho chúng ta là để sử dụng, chứ không phải là những di
sản để tích trữ. Nói một cách khác, một cuộc sống không có yêu thương và phục vụ
tha nhân sẽ mất đi ý nghĩa của nó.
Là những Cursillistas, chúng ta được mời gọi đừng để tài năng, sức khoẻ, thời
gian và tiền bạc của chúng ta bị cuốn mất một cách lãng phí nhưng phải được dùng
để phục vụ như lời Chúa Giêsu dạy trong Dụ ngôn Mười Nén Bạc (Lc 19:12-27),
qua đó chúng ta thấy được tinh thần phục vụ mà Chúa mời gọi phải có nơi môn đệ
của Ngài.
* Phục vụ với tinh thần trách nhiệm: Trước hết là ý thức trách nhiệm của
chúng ta đối với ơn gọi của mình (gia đình, độc thân, tu sĩ). Ngoài các môi trường
sống, việc phục vụ của chúng ta trong Phong trào, và Giáo xứ sẽ là chứng từ tốt nhất
nếu chúng ta chu toàn trước hết trách nhiệm ơn gọi của mỗi người. Ngoài ra, mỗi
Cursillista phải hoàn thành trách vụ được giao phó chứ không phải so sánh xem
công việc của chúng ta quan trọng hơn hay không để rồi chỉ ngồi đó phàn nàn, trách
móc, châm chọc người khác. Nói một cách khác, chúng ta phải sử dụng tối đa khả
năng của chúng ta không phải cho những mục đích ích kỷ nhưng là cho Thiên Chúa.
* Phục vụ với tinh thần tổ chức: Trong Phong trào, mỗi người tùy theo khả
năng Chúa ban mà chúng ta có những phần vụ và trách nhiệm khác nhau, nhưng tựu
chung lại đều nhằm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Bởi vì là một tổ
chức, chúng ta cần phải có sự phối hợp để tránh lãng phí tài năng Chúa giao cho mỗi
một cá nhân và để công việc chung được hoàn thành tốt đẹp, tránh những hành động
tự phát gây ra các chạm trán, xung đột phương hại đến cả tập thể. Tuy nhiên, cũng
cần lưu ý rằng tinh thần tổ chức không đồng nghĩa với công việc tổ chức, bởi vì nếu
chúng ta chỉ quá chú trọng đến những hoạch định (mặc dầu là cần thiết) để đem lại
kết quả mong muốn mà thiếu sự tế nhị, thông cảm và bao dung khi làm việc chung
(Xem tieáp trang 2)

Khoâng phaûi con ñaõ choïn Thaày maø Thaày ñaõ choïn con

TINH THẦN PHỤC VỤ... (Tieáp theo trang 1)
thì kết quả bên ngoài có tốt đến đâu thì cũng làm tổn thương đến đức ái.
* Phục vụ với tinh thần từ bỏ: Cuối cùng ra, chúng ta chỉ có thể phục vụ
với tinh thần trách nhiệm và có tổ chức nếu chúng ta có tinh thần từ bỏ cái Tôi
của mình. Tinh thần từ bỏ đòi hỏi chúng ta biết đón nhận ý kiến của anh chị em
mà không thành kiến hoặc không khăng khăng áp đặt ý riêng của mình. Bởi vì
cuối cùng ra, ngay cả sự sống, đức tin và ơn cứu độ đều đến từ Thiên Chúa trong
lòng thương xót của Người như Thánh Phaolô viết: “Bạn có gì mà bạn đã không
nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thế?” (1 Cor 4:7)
Nguyện xin ánh sáng tình yêu của Chúa Kitô soi sáng tâm hồn chúng ta để
trở nên những người phục vụ đúng theo tinh thần của Người, Đấng đã đến
“không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng
sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20:28).
De Colores!

Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

The Coffee Mug
Em thường collect coffee mugs on vacations và dùng để
uống cafe ở office. Đó là sở thích tiêu khiển, hobbies của
em. Cái ly uống cafe này em mua để gây quỹ giúp người
nghèo vài tháng trước, hôm tĩnh tâm mùa chay tại nhà thờ
mình. Trên ly có hình logo Lòng Thương Xót của năm
thánh và Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Good collection
of the year, right?
Nhưng khi mang về nhà thì có vấn đề phải suy
nghĩ, phiền phức liền! Đố các anh chị biết là vấn
đề gì?...
Đó là vì em NGẠI không dám đem nó đến
chỗ làm việc để dùng như các cái coffee mugs
khác mà em đã mua khi em đi chơi ở chỗ này
chỗ kia !!!
Một tuần giữ cái ly này ở nhà, em không khỏi
thẹn trong lòng cho cái hèn nhát của mình. Cuối
cùng em làm liều, thứ hai đem lên chỗ làm việc để
dùng. Cũng như thường lệ, em đi lấy coffee ở phòng ăn,
và luôn cầm ly cafe trên tay khi đi vào phòng họp. Đó là
thói quen của em ở chỗ làm. Các bạn đồng nghiệp cũng
biết cái thú tiêu khiển coffee mug collection của em, nên
mỗi khi em dùng một cái cup mới, không ít thì nhiều họ
cũng bắt đầu tán gẫu và nói về nó.
Hôm đầu tiên em mang cái ly có hình Năm Thánh Lòng
Thương Xót này ngồi vào bàn họp, 6 người ngồi quanh cái
bàn rộng, ai cũng đưa mắt nhìn. Nhưng không ai nói gì về
cái ly mới này cả. Em cũng thấy ngại, nhưng cứ cầm ly
uống như bình thường.
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Qua được ngày đầu tiên, rồi một tuần, vài tháng dùng
cái ly này uống cafe và cầm trên tay đi hết meeting này đến
meeting khác, cũng không có ai nói gì đến nó cả. Nhưng
trong một buổi họp mới đây, một người bạn đồng nghiệp
chỉ vào ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên cái ly nói, “Julie,
I like your coffee mug. I recognize the art. I’ve used it in
my HS humanities project.”   Em cảm ơn, tiếp lời nói về
logo của Jubilee, the Holy Year of Mercy. Và cả nhóm nói
chuyện về humanities thay vì về tôn giáo, vài người
trong số họ là người công giáo.
Từ ngày mang cái ly này vào sở làm, em cảm
nhận được sự thách đố của sống đức tin. Em ý
thức đến cách cư xử của mình với mọi người
hơn. Em vui vẻ, cộng tác, cởi mở thảo luận và
giúp đỡ những người bạn đồng nghiệp
hơn. Cũng mệt thiệt! Nhưng đó chẳng phải là
trách nhiệm của ngừoi Kitô hữu mình sao? Em
cầu xin Chúa giúp em sống tốt hơn, sống như một
môn đệ của Chúa Giêsu.
Mỗi ngày được cầm ly cafe nóng bằng cả 2 tay, như con
thơ nắm chặt áo mẹ, lòng em rất ấm áp và vui lắm!
Em coi như đây là việc hành đạo đầu tiên trong đời
mình, dám ra khỏi khu vực an toàn của nhà thờ, nơi việc thờ
kính Thiên Chúa được tôn trọng và khuyến khích, tới công
sở nơi mà tôn giáo không bao giờ nên bàn đến. Em hy vọng
rằng mặc dù em không nói, không bàn về Chúa, nhưng em
đã gởi một lời nhắn tới những người đồng nghiệp rằng ở
giữa họ vẫn có người đang cố gắng sống trung thành với
niềm tin Kitô giáo.
Loan
Trang 2

Tình Baïn vaø Söù Maïng Rao Truyeàn
“Một người bạn trung thành tựa như một chỗ nương
thân vững vàng: kẻ nào tìm được một người bạn như thế thì
đã tìm được một kho tàng” (Huấn Ca - 6:14).
Hầu như ai trong chúng ta cũng có bạn. Bạn xã giao,
bạn học, bạn chí thiết chí thân, hay bạn nhậu cũng là bạn…
Bạn cũng có nhiều loại, bạn tốt, bạn xấu. Tuy có nhiều bạn,
nhưng có người đến chết vẫn không có được một người bạn
tri kỷ tri âm.
Trong đời sống, lúc nào chúng ta cũng cảm thấy thôi thúc
phải tìm bạn chân thật để chia sẻ lúc vui, lúc buồn, nhờ bạn
cho ta ý kiến khôn ngoan, lời cố vấn đứng đắn, lời khuyên
có ích. Tình bạn như cái cầu nối kết giữa những con người
riêng biệt. Tình bạn chân thành giúp người ta tin tưởng
nhau, tôn trọng nhau, đồng cảm, và chấp nhận lẫn nhau.
PT Cursillo đặt nền tảng trên tình bạn. Đời sống của
những Cursillistas chúng ta là Làm Chứng cho Chúa Kitô
qua Tình Bạn. Chúng ta không được đào tạo để đến các
hội trường, giữa phố chợ để rao giảng Tình Yêu Thiên Chúa
như các thánh tông đồ xưa. Chúng ta cũng không được đào
tạo để đứng trên bục nhưng các thầy các cha giảng dạy Lời
Chúa. Nhưng Sứ Mạng Rao Truyền Tin Mừng của chúng
ta đơn giản là sống tình bạn chân thành với từng con
người cụ thể, ở mọi ngõ ngách của cuộc đời mình. Tình
Bạn chân thành là một sức mạnh âm thầm nhưng mạnh mẽ,
có thể biến đổi tâm hồn những người lầm lạc hoặc chưa
nhận biết Chúa về với Ngài.
“Kết Bạn, Trở Nên Bạn và Đưa Bạn Đến Với Chúa
Kitô.” Đây là phương thức phong trào dùng Tình Bạn trong
việc Hoạt Động Tông Đồ. Chúng ta không co cụm lại.
Phong trào khuyến khích chúng ta học cách kết bạn, thực
hành cách làm bạn, và trở nên một người bạn thật sự để đưa
bạn mình về với Chúa. Không nhất thiết bạn mình phải đi

dự Khóa Cursillo. Đây là Tình Bạn trong giai đoạn Tiền
Cursillo.
Khi muốn đưa bạn về với Chúa, thì điều quan trọng bậc
nhất là “nói với Chúa về người bạn của mình,” nghĩa là cầu
nguyện cho bạn trước khi nói với bạn về Chúa. Thiếu cầu
nguyện trong hoạt động tông đồ cũng như là công dã tràng
se cát biển đông.
Học cách kết bạn là kỹ thuật “tiếp xúc cá nhân.” Có đi
tới, có gặp gỡ, có trao đổi, mới có tình cảm nảy sinh. Tiếp
xúc cá nhân là cái khó đối với em, nhưng cũng phải ráng
tập. Thật ra sự chân thành là nền tảng, chứ ăn nói vụng về
cũng chẳng sao.
Để trở nên một người bạn thật sự, chúng ta phải có chữ
tín để tin tưởng nhau - Đó là sống chân thành. Chúng ta cần
chữ tình để đồng cảm, chia sẻ, nâng đỡ nhau - Đó là sống
yêu thương. Chúng ta còn có chữ nể, để tôn trọng, chấp
nhận nhau - Đó là sống khiêm nhường, đừng bắt người ta
nhất nhất phải theo ý mình. Có như vậy, mới kết bạn được
và thu hút bạn cùng đến với Chúa.
Tình Bạn trong Khóa Ba Ngày mở lối cho các khóa sinh
nhận ra một cộng đồng Kitô, cùng nhau sống tình bằng hữu:
Nhận ra và làm bạn lại với chính bản thân mình.
Nhận ra và làm bạn với Chúa Kitô.
Và nhận ra và làm bạn với những trợ tá, với các khóa
sinh trong tinh thần cởi mở, hiệp thông và đoàn kết.
Tình bạn khắng khít tận tình của nhóm trợ tá dành cho
khóa sinh cũng như dành cho nhau, cung cách phục vụ
trong các giờ cầu nguyện, các buổi học tập, các bữa ăn, và
nhất là trong các giờ tiếp xúc cá nhân. Chúa đã dùng họ tác
động trên các khóa sinh. Trong giờ chia sẻ khi mãn khoá,
hầu như mọi tân cursillistas đều cảm nhận và muốn nói lên
Tình Bạn đích thực thiêng liêng
này. Đây là hành trang quý báu cho
các tân cursillistas để họ bước vào
cuộc sống ngày thứ Tư trong các
môi trường.
Tình Bạn được tiếp tục nuôi
dưỡng trong giai đoạn Hậu
Cursillo. Bằng Hội Nhóm và
Ultreya, chúng ta giúp nhau thăng
tiến và sống khăng khít trong Tình
Bạn Kitô hữu. Tình bạn được nuôi
dưỡng và triển nở trong hội nhóm
(Xem tieáp trang 4)
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Trang 3

Ngaøy Thöù Tö Cuûa Con

Tình Bạn và Sứ Mạng… (Tieáp theo trang 3)
khi ta chia sẻ những kinh nghiệm về việc Sùng Đạo, Học
Đạo và Hành Đạo. Nhờ vào sự trợ giúp hỗ tương của tình
bằng hữu, ta sẽ vượt qua những khó khăn và gia tăng hiệu
lực của hoạt động tông đồ. Mỗi thành viên được nuôi
dưỡng tinh thần và học được những bài học sống động
qua những chứng tá của các anh chị em khác.
Sách “Những Tư Tưởng Nền Tảng” PT Cursillo xác
nhận, “Nhóm được dựa trên sức mạnh của Tình Bạn.”
Và như ĐGH Phaolô VI, khi đặt ấn tín chấp thuận các
Nhóm của chúng ta, Ngài nói rằng “Tình bạn căn cứ vào
những quan hệ thiêng liêng, có khả năng tạo nên sự dễ
dàng cho các nỗ lực tông đồ mà không ai dám thực hiện
một mình” (NTTNT # 432).
Tóm lại, Tình Bạn là lối sống của người Cursillistas
chúng ta. Tình Bạn ấy phải dựa vào Chúa Kitô. Như cây
có gốc có rễ, mới mọc lá sinh cành, ra hoa kết trái. Thưa
các anh chị, Tình Bạn mà người Cursillistas dùng như con
đường thiêng liêng là Tình Bạn với Thầy Chí Thánh.
Khi cuộc sống ngày thứ Tư càng gắn bó với Chúa, thì
chúng ta càng nhận ra lòng thương yêu bao la của Thiên
Chúa dành cho chúng ta. Khi sống chân tình với anh em
như chính Chúa đã cư xử tốt lành với chúng ta, mối tương
quan giữa anh chị em với nhau chắc chắn phong phú và
tràn đầy ân sủng. Như thế, Tình Bạn mà ông Bonnín đề
cập đến chính là Tình Bạn của những người bạn tràn
đầy ân sủng.
Hành trình còn dài, không phải một ngày một tháng,
nhưng với một thiện chí khởi đầu ngay lúc này, chúng ta
bước đi với nhau, học hỏi nâng đỡ lẫn nhau, thông cảm
tha thứ cho nhau. Chúng ta đều đặn bước đi trong niềm
hân hoan với Thầy Chí Thánh và với anh chị em. Một
tay nắm Chúa, một tay nắm anh em!
De Colores!

Kính thưa Cha và quý anh chị!
Con là Maria Tường Vi, dự khoá 618 tại Houston, năm
2013. Hiện tại con là kế út của Nhóm Mẹ Fatima.
Hôm nay con xin chia sẻ ngắn gọn về cuộc sống ngày
thứ Tư của con. Con khác với các chị em khác là không có
một sự am hiểu và không có kiến thức nhiều về Đạo. Nên
mỗi khi nghe các chị chia sẻ về Lời Chúa, Kinh Thánh, con
ngưỡng mộ vô cùng. Wow... các chị giỏi quá! Đời sống
ngày thứ Tư của các chị sao tốt quá! và cảm thấy mình lạc
lõng, giống như mình không phải là con cái Chúa! Kinh kệ
gì cũng không thuộc nhiều; vậy mà không hiểu sao Chúa
lại chọn con đi Khóa? Nhưng có một điều con hiểu là, sau
khi đi Khóa về, cuộc sống của con thay đổi rất nhiều.
Không dám lười bỏ Lễ Chúa Nhật, siêng năng đọc kinh
hơn. Mỗi ngày vào buổi sáng, đọc kinh cùng các con, con
luôn nhắc nhở con tạ ơn Chúa, và cầu xin Chúa tha thứ tất
cả lỗi lầm mình đã phạm trong ngày. Mỗi ngày tập xét
mình trước khi đi ngủ. Trước đó mình là một người tự ái
rất cao. Bây giờ thì khác, sẵn sàng dẹp tự ái để xin lỗi, nhận
lỗi khi mình sai, và tập nghĩ đơn giản hơn.
Đời sống ngày thứ Tư ai nói dễ, chứ con thấy khó vô
cùng. Mỗi khi làm và nói đều sợ, sợ buồn lòng người khác,
sợ mình phạm lỗi... nên cố gắng làm tốt hơn. Tuy rất khó,
mà mình thấy hạnh phúc!
Cám ơn Chúa đã cho con đi Khóa. Tuy chưa đem Lời
Chúa đến cho chị em khác được, nhưng cảm tạ Chúa, đã
cho con có đời sống của ngày thứ Tư riêng mình, là cố
gắng sống tốt để đẹp lòng Chúa, và xứng đáng là con cái
của Chúa.
Con kính chúc cả nhà một buổi tối bình an trong ơn
Chúa, và nụ cười luôn nở trên môi.  
Con xin hết!

Julie Huỳnh

Tường Vi

Có một cha già nọ mới làm hai hàm răng giả.
Chúa Nhật sau đó ngài chỉ giảng có 10 phút.
Chúa Nhật kế tiếp ngài giảng 20 phút.
Chúa Nhật tiếp theo ngài giảng 1 giờ 30 phút.

Vui Cöôøi
NKP sưu tầm

Sau thánh lễ, giáo dân lại hỏi ngài lý do sao vậy?
Ngài trả lời: Chúa Nhật đầu tiên, lợi răng của tôi đau quá.
Chúa Nhật kế tiếp hàm răng giả làm tôi đau quá.
Chúa Nhật tiếp theo tôi đeo lộn hàm răng giả của mẹ tôi làm tôi nói không ngừng...
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Trang 4

Moät Thöû Thaùch Cho Nieàm Tin
-1Từ ngày thứ Ba, tôi lái xe chở theo một số dụng cụ để
chuẩn bị cho gian hàng quán ăn phục vụ khách hành hương
Ngày Thánh Thể lần thứ bảy. Trên đường đi, phải dừng lại
nhiều lần vì những cơn mưa xối xả như trút nước. Vào đến
khu vực Dòng Biển Đức, nhìn khắp nơi trong mịt mù mưa
và biển nước, bùn sình lầy lội, tràn ngập trên con đường trải
đá đơn sơ. Bỏ chiếc xe vướng bùn không chạy được ngay
gần cổng vào, tôi lội sình vào nhà bếp. Có vài thầy, Cha
Dũng Lạc và một số anh chị em thiện nguyện đang ngồi ăn
chiều với nét mặt đầy lo âu.
“Còn nhiều công việc chuẩn bị chưa xong, trời mưa hoài
không làm được, không biết ra sao đây?”
Có tiếng anh em nào đó như một hồi chuông buồn bã,
tuyệt vọng.
“Thôi thì tìm chút gì ăn đi rồi chờ vậy…”
Chúng tôi ngồi ăn qua loa và nhìn những cơn mưa lại
tiếp tục đổ xuống, nước tràn vào lều quán ăn, cuốn theo bùn
đất, ai cũng lo âu. Một anh bạn trẻ mở phone xem thời tiết
và thông báo:
“Ngày mai, ngày tiếp và cho đến Chúa Nhật trời còn
mưa 100% nữa”...
-2Ngày Thứ Tư, sau giấc ngủ mệt mỏi, quạnh hiu trong
nhà kho nhỏ đêm qua, vì mưa không cắm lều được, tôi trổi
dậy, đi vào nhà bếp. Buổi sáng không mưa nhưng bầu trời
đang vần vũ mây đen, báo hiệu những cơn mưa vẫn sắp đổ
xuống. Anh bạn trẻ lại nói:
“Hôm nay còn mưa lớn hơn hôm qua nữa đó anh, tụi em
làm gì bây giờ?”
Tôi nói: “Anh em nhận những công tác nào Ban Tổ
Chức đã giao thì tùy cơ mà làm cho xong, anh cũng không
biết ra sao nữa!”
“Hay là đề nghị Cha Bề trên lên đài phát thanh, truyền
hình thông báo gấp dời Ngày Thánh Thể vào tuần tới?” Có
ai đó đưa ý kiến.
-3Ngày Thứ Năm, có những khoảng thời gian dứt mưa và
vài cơn nắng nhẹ trải xuống. Mọi công tác vẫn tiếp tục,
nhưng không hy vọng – dù một chút - sẽ có khách hành
hương như những năm trước. Không có một chỗ đậu xe,
làm sao đây! Ban tổ chức chuyển lời Cha Bề Trên:
“Cứ tiếp tục mọi việc và cầu nguyện, các Cha, Thầy
cũng đang cầu nguyện”
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Quá trưa có hai xe lớn chở khách từ xa đến, như một “tin
vui giữa giờ tuyệt vọng!” Thánh Lễ khai mạc phải làm
trong hội trường với khoảng 200 người tham dự, mà thiện
nguyện viên và Ban Tổ Chức đã quá nửa trong số đó”.
Suốt ba ngày, chúng tôi cùng các Cha Thầy trong nhà
dòng vẫn lặng lẽ làm việc nhưng không giấu được nỗi lo âu
cho sự thất bại đang hiện ra trước mắt vì mưa. Bãi đất dành
cho khu đậu xe, các khu vực cắm lều đã chuẩn bị nhiều tuần
trước hoàn toàn trống vắng vì bùn lầy. Tuy vậy, vì vâng lời
trong tinh thần phó thác, quán ăn, quán nước vẫn chuẩn bị
đầy đủ để phục vụ số khách hành hương đến 5 ngàn người
như kế hoạch. Có lúc tôi chợt nghĩ, hình như đây là một thử
thách Chúa gửi đến để con cái học được bài học nào đó qua
nỗi đau của sự thất bại, sau 6 lần tổ chức thành công trước
đây? Biết đâu nhờ mưa lầy lội, mọi sinh hoạt tê liệt, Ban Tổ
Chức sẽ thấy được ƯU TIÊN SỐ MỘT là phải xây những
con đường đi quanh khu vực… và nhiều vấn đề khác chưa
biết...
Cha Bề Trên vẫn củng cố tinh thần anh em “Hãy tiếp tục
cầu nguyện”. Và Phép Lạ đã xảy ra vào xế trưa thứ Sáu, trời
nắng lên không ngờ. Từng đoàn xe nhỏ rước khách hành
hương đến phải đậu bên ngoài “country road” tấp nập. Anh
em ban vận chuyển và trật tự làm việc không ngừng nghỉ.
Anh em phục vụ lều quán ăn đã gấp rút lót ván trên nền lều
sình đất, để sắp bàn ghế phục vụ các bữa ăn. Những giờ hội
thảo, rước kiệu vẫn tiến hành. Đặc biệt nhất là Thánh Lễ
Đại trào kính Mình Máu Thánh Chúa vào chiều Thứ Bảy
trong khi trời vẫn âm u, thời tiết báo sẽ có mưa. Cha Bề
Trên vẫn quyết định cử hành lễ tại lễ đài ngoài trời, dù có
người đề nghị làm lễ trong hội trường. Có hơn 2,000 người
tham dự thánh lễ. Khi đoàn rước Đức Cha Chủ Tế và quý
cha đồng tế vừa bước ra thì trời đổ cơn mưa nhẹ, nhưng
không ai rời vị trí. Nhiều chiếc dù được giương lên để che
mưa. Nhưng chỉ trong 2 phút ngắn ngủi, những hạt mưa đã
tan loãng nhanh chóng, nhường lại cho ánh nắng chiều nhè
nhẹ phủ trùm cả không gian trong tiếng hát nhập lễ của Ca
Đoàn.
Đứng từ xa nhìn khu vực lễ đài trang trọng, trang
nghiêm, trái tim tôi như nóng ran lên. Có cái gì nghèn nghẹn
trong cổ họng và đôi mắt cay xè. Nhớ lại… đã có lúc tôi
thất vọng và thầm trách Chúa đã bỏ rơi chúng tôi. Sao Chúa
lại giáng những roi đòn đến tê dại lên những vất vả, khó
nhọc của biết bao thiện nguyện viên nhiệt tâm góp sức
chung lo trong việc tổ chức giúp Ngày Thánh Thể. Cuối
cùng, tôi đã phải reo lên trong niềm cảm kích đầy sung
sướng “Ôi! lạ lùng thay việc Chúa làm!”
Đặng Hiếu Sinh
Trang 5

Nhoùm Meï Fatima
❤️ Nhóm Mẹ Fatima được thành lập vào khoảng tháng 8
năm 2013. Ngay sau khi Khóa Nữ 2 Dallas kết thúc, bảy chị
em mới về từ Khóa đã quy tụ thành một Nhóm gồm có: chị
Thới, chị Sen, chị Hảo, chị Liên, chị Dung, chị Loan, và chị
Huơng, và để cùng đồng hành và huớng dẫn các chị, có
thêm chị Liễu và chị Nhung vào trợ giúp. Sau 2 tháng,
Nhóm có dịp bảo trợ và lại có thêm 4 chị em mới từ Khoá
nữ 618 tại Houston về gia nhập chung là chị Thanh, Thuỵ
Anh, Vi Vũ, và Trà Mi.
Tổng cộng là 13 chị em. Hiện tại chỉ còn 12 chị em trong
Nhóm, vì chị Hảo đã dời qua tiểu bang Florida sinh sống.
Nhóm đã chọn tên “Mẹ Fatima” nhân dịp có Đức Mẹ
Fatima đến viếng thăm giáo xứ.
❤️ Nhóm Fatima thuờng sinh hoạt vào tối thứ ba của tuần
thứ hai mỗi tháng. Thời gian 2 năm đầu Nhóm thường họp
mặt ở Trung Tâm Thánh An Phong. Nhưng từ đầu năm
2016, Nhóm chuyển huớng, họp di động mỗi tháng ở mỗi
nhà chị em khác nhau. Sau giờ họp có thêm phần ăn uống,
trò chuyện, điều này đã giúp cho buổi họp nhóm thêm sinh
động và thân tình.
❤️ Môi trường sinh hoạt của các chị em trong Nhóm ở giáo
xứ là: Ca đoàn, Giáo lý viên, Việt ngữ, Hội quán, Ban
Thánh Thư, Hội Legio, Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp...
❤️ Đặc điểm của Nhóm:

1- Đông zui... hoà hợp. Nhà có 12 chị em gái, không
cùng cha mẹ đẻ, nhưng cùng con một Cha trên trời. Chị
Hai Thới lớn nhất gần 71 tuổi. Em Út Trà Mi nhỏ nhất
31 tuổi. Mặc dù tính tình, tuổi tác cách xa nhau, nhưng
các chị em luôn cố sống hòa hợp, yêu thương, và nâng
đỡ nhau. Các chị lớn thì hay làm guơng và nhịn các em.
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Còn các em thì phá nhưng nhiệt thành và chân tình.
Sống hài hòa yêu thuơng và cùng nhắc nhau sống kiên
trì trong đời sống ngày thứ Tư theo phương châm của
Phong Trào “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em”
2- Hiện đại: mọi thông tin liên lạc thuờng xuyên và
nhanh nhất của Nhóm là group texting.
3- Dễ lây bệnh: bệnh “xìu xìu”, bệnh “sốt sắng”… nếu
một hay hai chị em trong nhà bị đau bệnh “xìu xìu, ển
ển” là cả nhà dễ bị lây theo, thế nên có khoảng 2, 3 tháng
Nhóm đã không họp mặt!
Nhưng khi đuợc Thầy Chí Thánh chỉ phuơng thuốc
chữa bệnh “xìu” này nhờ qua họp Nhóm, và khởi xuớng
là chị Loan, chị em cùng nhau làm “Tuần Cửu Nhật
Lòng Thuơng Xót Chúa” nhờ đó bệnh “xìu xìu, ển ển”
của chị em đã được Thầy chữa lành... rồi cuộc sống lại
bận rộn, thử thách... chúng em lại cần ơn Thầy, nên lại
rủ nhau làm Tuần Cửu Nhật, mỗi lần làm như thế, chúng
em gọi là đi Cruise, và chị Loan đuợc bầu là thuyền
truởng, có nhiệm vụ text lời cầu nguyện mỗi ngày. Nhờ
ơn Thầy ban, chúng em ít nhiều đã đựợc đi qua các
Cruise LCTX, Cruise Chúa Thánh Thần, Cruise Chuỗi
Mân Côi: Vui, Mừng, Thương, Sáng, Cruise Trái Tim
Chúa, và đang trên đuờng đi Cruise Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp. Cuộc sống bận rộn, khó mà thực hiện, nhưng chỉ
biết cố gắng “vì không có ơn Chúa, chúng con chẳng
làm đuợc gì,” nên ít nhiều ân sủng cúa Chúa cũng tuới
rắc trên tâm hồn chị em: bình an, vui tươi, thêm lòng sốt
sắng yêu mến Chúa và thêm tình thân với nhau, cùng
nhau nắm tay Thầy, nắm tay nhau tập sống yêu thương,
bác ái, chia sẻ, nâng đỡ nhau cùng sống kiên trì trong ơn
gọi làm tông đồ ngày thứ Tư theo chân Thầy Chí Thánh.
De Colores,

Nhóm Fatima

Trang 6

Moùn Quaø Ngaøy Thöù Tö
Vào đầu tháng năm, nhóm Fatima của chúng em đã họp
nhóm. Sau phần chia sẻ đời sống ngày thứ tư, chị em trong
nhóm đã nhắc nhở nhau làm palanca để cầu nguyện cho
khóa 5 sắp tới và tiếp tục làm tuần Cửu Nhật kính “LCTX”,
cầu nguyện cho nhóm được yêu thương, hiệp nhất, cũng
như xin cho những người gìà yếu, neo đơn, đau khổ, bệnh
tật và những người khô khan nguội lạnh.
Ngọn lửa hăng say nhiệt thành của các chi em trong
nhóm đã thôi thúc em phải hy sinh, cầu nguyện nhiều hơn
nữa, và… em đã lần bước đến nhà nguyện, quỳ gối trước
Tôn Nhan Thầy Chí thánh…
Vài ngày sau, một buổi sáng, một chị trong nhóm
Fatima (nếu phải?) đã gọi và hỏi em có thể đi thăm và cầu
nguyện cho một anh đang bị ung thư thời kỳ cuối không?
Em đã nhận lời ngay và đi thăm anh liền tối hôm đó.
Trên đường đi, em đã cầu xin Chúa giúp cho em phải
biết làm gì, nói gì khi gặp một người mà em chưa từng quen
biết, lại đang bị căn bịnh nan y ở giai đoạn cuối. Em phó
thác và cầu xin Chúa ban ơn thêm sức cho anh; để anh có
sức chịu đựng và cảm nhận được tình yêu mà Chúa dành
cho anh, vì chỉ có Chúa mới an ủi, xoa dịu nỗi đau đớn tâm
hồn và thể xác của anh trong lúc này. Với lòng tín thác, em
mạnh dạn bước vào nhà… Được biết gia đình anh chị rời từ
Cali về Texas đã 3 năm. Anh chị “T” có hai người con trai,
và không có bà con anh em thân nhân ở đây, chỉ thân thiết
với một gia đình người bạn mà em mới vừa quen.
Lần đầu đến cầu nguyện chung với anh “T” và gia
đinh, em đã thật xúc động khi thấy anh đang bị bịnh nặng,
mệt và đau, nhưng anh vẫn cùng chúng em quì gối để lần
chuỗi “Lòng Chúa Thương Xót.” Trước khi ra về, em cảm
ơn anh đã cho em được đến cầu nguyện cho anh, và xin
được trở lại với các chi em nhóm Fatima. Anh nói: Đó là
điều anh rất cần và mong được nhiều người đến để cầu
nguyện chung với anh. Bắt đầu từ đêm đó, nhóm Fatima
chúng em luôn thay phiên đến thăm, cầu nguyện và cùng
lần chuỗi “LCTX” với anh. Anh đọc rất rõ từng lời kinh
một cách sốt sắng, và anh nắm tay chúng em để hát bài
“Kinh Hoà Bình”.
Hình ảnh những lần cuối gặp anh vẫn còn rõ nét lắm.
Hôm đó, em mang ảnh áo Đức Bà đến mặc cho anh Gioan.
Lúc này, anh mệt và đau đớn nhiều hơn nên chỉ có thể nằm
và thều thào đọc, hát theo chúng em… “Con Vẫn trông cậy
Chúa! Lòng con tin tưởng nơi Ngài…” Thật không ngờ,
đây là lần cuối chúng em gặp nhau.
Anh Gioan Baotixita đã được Chúa gọi về vào sáng
hôm đó, sau khi xưng tội, xức dầu, và rước Mình Thánh
Chúa, và một điều rất đặc biệt là anh đã đi qua cửa “Mercy
Bản Tin Ultreya  Tháng 7 - 2016

Door” của năm Thánh này vào vài ngày trước khi anh mất.
Nhóm chị em Fatima chúng em trong những ngày đó
đã đến đoc kinh tại nhà, viếng xác tại nhà quàn. Khi đến
đây, nhìn thấy anh như người đang ngủ, rất thanh thản, bình
an và em đã rất xúc động khi thấy trên tay anh đang nắm
Cây Thánh Giá mà em đã tặng anh hôm trước. Chi “T”, vợ
anh cho em biết: Đêm đó, cơn bệnh đã làm anh đau đớn dữ
dội nhưng anh vẫn nắm chặt tượng Chúa trong tay cho đến
phút cuối cùng. Em tin rằng nếu anh đã tin tưởng và phó
dâng, để cùng chết với Chúa KiTô, thì chắc chắn anh cũng
sẽ cùng được sống laị với Người. Chúng em đã cùng nhau
dự lễ, hát lễ và đưa hài cốt anh Gioan Baotixita ra nhà bình
an, nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày 4 /6/2016 vừa qua.
Cảm tạ Thầy đã thương cho em đuợc có cơ hội gặp gỡ,
cầu nguyện cùng với gia đình và anh Gioan Baotixita trong
những ngày cuối cùng của đời anh. Bản thân em đã cảm
nhận được rất nhiều, không phải vì em đã làm đuợc gì, mà
ngược lại, em là người đựợc nhận… Nhận nhiều lắm! Đức
tin mạnh mẽ, sự tín thác và lòng sẵn sàng của anh đã thật sự
đánh động em… Khi anh biết mình đã bị bệnh và không thể
chữa trị được nữa, thì anh đã xin vâng. Anh nói anh đã sẵn
sàng nếu đây là ý Chúa muốn, vì anh đã dọn mình để ra đi
bất cứ lúc nào Chúa gọi. Sự sẵn sàng của anh đã giúp em
nhận ra được: Phải tỉnh thức và chuẩn bị sẵn sàng. Em biết
rằng Chúa đã rất yêu thưong anh Gioan, và ban ơn cho anh
cách đặc biệt… là cho anh có thời giờ chuẩn bị dọn mình.
Mấy ai có được đặc ân ấy, vì đó là điều hanh phúc nhất.
Cảm tạ Thầy! Những lần được đến cầu nguyện với anh
“T”, khi ra về lòng em tràn đầy niềm vui , hân hoan. Em
vẫn tiếp tục cầu xin Thầy ban ơn, che chở và đồng hành với
em. Vì trong tất cả moi việc Thầy đều cho em đuợc góp
phần vào. Qua việc này, Thầy đã dùng em để làm khí cụ
của Thầy, vì em biết mình yếu đuối, bất toàn, và em chẳng
là gì cả.
Gia đình Fatima chúng em vẫn đang tiếp tục cầu nguyện
cho chị “T”, vợ anh. Chị ấy cũng mong đựợc gia nhập vào
nhóm Fatima của chúng em một ngày gần đây. Chị và các
con đã luôn cảm ơn và chia sẻ rằng: Gia đình anh chị tạ ơn
Chúa vì đã được an ủi trong những ngày qua và rất vui được
quen biết nhóm nhỏ Fatima của chúng em. Chị em trong
nhóm cũng mừng lắm, và tạ ơn Thầy vì biết rằng chị em
chúng em đã nắm tay nhau, cố gắng bước đi trong cầu
nguyện, bằng việc làm ngày thứ tư, để giúp nhau sống vững
tin, gắn bó và đốt nóng lửa yêu mến của Thầy vì biết Thầy
cũng đang nắm tay dắt chúng em tiến bước.
Cảm tạ Thầy muôn vàn!
Catarina Nguyễn Bích Liễu
Trang 7

Xin Năm Thánh đổ tràn mưa Ân Sủng
Để trần gian tắm gội nước tinh tuyền
Cho con người trở lại thuở trinh nguyên
Ngày lãnh nhận hồng ân nơi Phép Rửa.
Toàn Năm Thánh cửa Giáo Đường rộng mở
Mời mọi người tìm gặp Chúa giao hòa
Khấn xin Ngài ban độ lượng hải hà
Lòng từ ái Chúa thứ tha lầm lỗi.
Trong Năm Thánh hỡi người mau thống hối!
Hãy ăn năn bao tội lỗi xưa nay
Hoán cải cuộc đời, nếp sống đổi thay
Được sung mãn từng ngày trong ơn sủng.
Chúa kiên nhẫn giang vòng tay mở rộng
Như người Cha chờ đón đứa con về
Bao tháng năm chìm đắm chốn đam mê
Nay hối hận quay về xin lượng thứ.
Chúa xua đuổi lũ sói rừng hung dữ
Chiên lạc đàn Ngài vội vác lên vai
Dẫn chiên con về chung sống trong bày
Trên đồng cỏ chúng thảnh thơi nằm nghỉ.
Lòng Thương Xót mênh mông như biển cả

Naêm Thaùnh

Lò than hồng rực lửa cháy nồng nàn

LOØNG THÖÔNG XOÙT

Và tôi luyện trần gian trong lửa mến.

Để đốt thiêu tội lỗi quá tràn lan

Hỡi nhân loại xin dâng lời tận hiến
Cho trần gian hợp tấu khúc yêu thương
Lời Hòa Bình vang vọng khắp muôn phương
Toàn thế giới thấm nhuần ơn thánh hóa.
Quang Huấn
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Trang 8

ursillo - đó đây…

Lucia HK Phụ Trách

• Mới quay đi quay lại mà đã 3 tháng, kể từ khi BTU số 24 tái xuất bản in April 2016, và bây chừ đến số 25 sẽ
được phát hành trong tháng 7 của “mùa hè rực rỡ”. Hy vọng tất cả quý Cursillistas dù có nghỉ hè cũng nhớ
theo dõi “Đó Đây” trên trang nhà của P/T Cursillo Giáo Phận Dallas, hay trên tờ bàn tin cầm tay nha! Đây là
một khích lệ quý báu cho Khối Truyền Thông cũng như những cộng sự viên!
• Tại giáo xứ nhà, trong tháng 4, Ban điều hành và Miền VIII đã tổ chức ngày Tĩnh Tâm Hội Thảo chung cho
ngành Vìệt Nam. Một ngày thứ bảy đẹp trời với hơn 70 anh chị em gác hết việc nhà, tề tựu về trung tâm
Thánh An Phong để cùng nhau học hỏi, hội thảo. Chương trình rất phong phú, đề tài rất hữu ích, với sự hướng
dẩn vui nhộn của Cha LH Miền/ Phụ Tá LH Quốc Gia Joseph Vũ Đảo và những bài Rollos súc tích của anh
Quỳnh Tín từ Louisana, chị Vũ Thanh Thủy từ Houston, anh Nguyễn Anh Tuấn, Tr. TLĐ PT LA, California.
Tạ Ơn Thầy đã cho chúng con những hoa trái tốt đẹp!
• Để chuẩn bị tinh thần dấn thân phục vụ trong yêu thương, hiệp nhất, khiêm nhượng, và hy sinh cho quý anh
trợ tá Khóa 5 Nam, PT đã hoàn tất 8 tuần tĩnh tâm cầu nguyện từ đầu tháng 5 và kết thúc vào ngày 28 tháng
6. Khóa 3 Ngày sẽ được tổ chức vào 21-24 tháng 7, 2016 tại trung tâm Cursillo Ft.Worth Texas. Xin tất cả
chúng ta cùng làm Palanca và cầu nguyện cho các ứng viên và trợ tá.
• Trong Miền VIII, vào giữa tháng Năm vừa qua, Phong Trào GP Houston-Galveston đã tổ chức ngày Hội
thảo với đề tài “Tìm Hiểu Về Phong Trào Cursillo” nhấn mạnh về Tình Bạn. Và thời gian July 8 – 10, PT
Austin sẽ tổ chức Hội thảo về Tình Bạn và Tiếp Xúc Cá Nhân. Và cũng vừa được tin PT GP Ft.Worth sẽ tiến
hành với dự định tổ chức Khóa 3-Ngày Nữ đầu tiên vào thời gian 6 - 9 tháng 10, năm 2016. Xin chúc quý
anh chị các GP trong Miền thành công theo Thánh Ý Thầy.
• Quý anh chị Cursillistas Khóa 555 & 556 Houston Texas có nhớ năm 2016 là đánh dấu chuyện gì không?
Thưa đó là kỷ niệm 10 năm chúng mình tham dự Khóa. Thời gian qua thật nhanh, nhìn lại tóc đã trắng màu
muối tiêu, hay ít là cũng có “highlights”! Năm 2006, Dallas đã gửi số ứng viên xuống Houston khá đông,
cả nam và nữ khoảng 30 người, trong số đó có HK này. Thời đó, Cha Joseph Trịnh Đức Hòa là LH cho PT,
là người đã hướng dẫn thành lập VPĐH Dallas trong năm sau đó. HY BĐH sẽ tổ chức một buổi liên hoan
kỷ niệm trong thời gian tới. Hẹn gặp nhau trong Thầy Chí Thánh, nhằm vào dịp tháng Kính Mẹ Mân Côi!
• Bước lên hàng quốc gia với tin cập nhật về ngày Đại Hội Ultreya Toàn Quốc (National Encounters) ngày
4-6 tháng 8, 2016 tại Chicago. Hiện tại đã có 621 người ghi danh tham dự. Với các Miền V, I, và VIII với số
Cursillistas tham dự đông nhất, nhì và ba (156, 95, & 88 người,) thật đáng phục! This National Encounter is
so blessed with the presence of 3 Bishops, 22 Priests, 19 Deacons, and 2 Vowed Religious!
• Một khám phá mới hay hay về Logo của P/T Cursillo như chúng ta thường thấy một đường cong chữ C có
hình thánh giá ở giữa, được gọi là US Patent & TradeMark Office (USPTO) đã registered và được chấp thuận
dùng như một Logo chung trong thời gian 10 năm. Logo nầy vừa được chấp nhận tiếp tục cho đến December
19, 2025! Thật là một việc làm chu đáo của Văn Phòng Điều Hành Quốc Gia!
• Cao hơn nữa, vĩ đại hơn nữa là Đai Hội Ultreya Thế Giới lần thứ V sẽ được tổ chức trong ba ngày 4-6 tháng 5, 2017,
cạnh Đức Me Fatima Bồ Đào Nha. Các bác cao niên ơi, nhớ cùng nhau cầu xin Chúa cho có sức khoẻ, và bắt đầu bỏ ống
tiền vé máy bay nhé! Chủ đề đại hội kỳ thứ V là “Thời điểm của Cursillo” mà ĐTC Phanxicô kêu gọi và xác tín trọng
trách của người Cursillistas cần tiếp tục noi theo nhà sáng lập P/T ông Bonnin: là giúp đỡ những người anh em đang sống
xa cách Chúa và đang quay lưng với giáo hội! Lời kêu gọi của ĐTC: “Những người tiên phong của Phong trào là những
nhà truyền giáo đích thực: họ xác tín trong việc khởi xướng và đã mạnh dạn đến với mọi người, cảm thông với những khó
khăn và đồng hành với họ trên con đường đức tin trong tôn trọng và yêu thương.” ... “Từ khởi đầu của Phong trào, anh chị
em hiểu rằng chỉ với tình bạn chân thật, chúng ta mới có thể chuẩn bị và cùng song hành với mọi người trong cuộc hành
trình của họ, một cuộc hành trình bắt đầu từ việc hoán cải, qua việc khám phá vẻ đẹp của một đời sống trong ân sủng của
Thiên Chúa, và kèm với niềm vui của việc trở thành Tông Đồ trong cuộc sống hàng ngày…” [a.QT phiên dịch]
Thế giới đại đồng chúng ta sát cánh nhau, dù anh ở trời Đông hay tôi bên trời Tây!
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Lucia Hà Khanh

Trang 9

Hình AÛnh Sinh Hoaït

Mừng Cha Giuse Nguyễn Minh Quang
2 Năm Thụ Phong Linh Mục

Mừng Bổn Mạng Cha LH Phaolô Nguyễn Tất Hải

Cảnh sát dừng xe một linh mục Ái Nhĩ Lan* vì chạy quá tốc độ cho phép.
Ngửi thấy mùi rượu quá nồng từ vị linh mục và nhìn thấy chai rượu trống trên sàn xe,
Anh cảnh sát hỏi: “Cha mới uống rượu, phải không?”
Vị linh mục trả lời: “Tôi chỉ uống nước thôi!”
Anh cảnh sát vặn lại: “Thế sao tôi ngửi mùi rượu nồng vậy?”
Vị linh mục nhìn vào chai rượu và nói: “Tạ Ơn Chúa. Ngài lại làm phép lạ nữa rồi!”

Vui Cöôøi
NKP sưu tầm

* Đàn ông Ái Nhĩ Lan có số lượng nghiện rượu rất cao
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Trang 10

Tĩnh Tâm Hội Thảo - Miền VIII - 2016
“Lòng Kiên Trì Của Người Môn Đệ Chúa”

Có một cha già sắp qua đời, cha cho mời ông chánh văn phòng (luật sư ngoài đời) và ông chủ tịch hội đồng
mục vụ (chuyên viên ngân hàng ngoài đời) đến bên giường bệnh.
Hai ông đến ngồi hai bên giường và cầm tay cha già.
Cha già nắm chặt tay hai ông mỉm cười và nhìn lên trần nhà thật lâu.

Vui Cöôøi
NKP sưu tầm

Hai ông thật cảm động vì cha già đặc biệt yêu thương trong giờ phút cuối đời của ngài.
Cho dù rất nhiều lần cha già giảng về những hành vi tham lam tiền bạc của nghề luật sư và nhà băng
làm hai ông cũng nhột nhạt không ít.
Một hồi lâu, ông luật sư lên tiếng: “sao cha lại kêu chúng con tới vậy?”
Cha già cố hết sức thì thào: “Chúa Giêsu chết giữa hai tên tội phạm, cha cũng muốn được như vậy!!!”
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ursillo - Tin Tức

HKT Phụ Trách

Xin Cầu Nguyện:
* Xin cầu nguyện cho tất cả quý cursillistas đang đau yếu được Thầy ban ơn sức mạnh hồn xác. Đặc biệt là
bác Huấn đang trong rehab center - tuy sức khoẻ yếu nhưng tinh thần rất minh mẫn. Xin Chúa cho bác được luôn
lạc quan vui vẻ phó thác vào sự quan phòng của Thầy Chí Thánh. Quý anh chị có thể đến thăm bác tại: Phòng
211 @ The Plaza at Richardson, 1301 Richardson Dr., Richardson, Tx 75080
* Xin cầu cho các linh hồn người thân đã qua đời chóng được hưởng Thánh Nhan Chúa nhất là linh hồn Bác
Anê Bùi Thị Huệ, cursillista kỳ cựu của PT Dallas đã bước qua Ngày Thứ Năm của một người Cursillista ngày
11 Tháng 4, 2016 và Thánh Lễ an táng vào Thứ Bảy 16 tháng 4 đúng ngày tĩnh tâm “LÒNG KIÊN TRÌ CỦA
NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA” của PT Dallas. Rất đông Cursillistas đã tham dự Thánh Lễ An Táng và dâng buổi
tĩnh tâm để cầu nguyện cho LH Anê.

Thông Báo Sinh Hoạt Cursillo:
* KHÓA CURSILLO #5 Nam: GP Dallas sẽ được tổ chức vào cuối tuần từ ngày 21 - 24/07/2016 tại Trung
Tâm Cursillo Ft Worth (tên mới: Formation Center) 2221 NW 26th Street, Fort Worth, TX 76164. Xin quý Anh
Chị tiếp tục nghiên cứu môi trường và mời ứng viên, vì phòng ngủ Trung Tâm có giới hạn (chỉ nhận 30 Đơn Ứng
Viên.) Xin liên lạc anh Minh Khối Tiền: minh_nguyenq@yahoo.com hay đ/t 469-964-3401.
* Palanca cộng đồng on line cầu nguyện cho Khoá 5 Nam: http://www.cursillodallas.com/ palanca.aspx
* Chương trình cầu nguyện liên lỉ 24/24: Ban Phụng Vụ (BPV) kính mời quý anh chị sốt sắng tham gia ghi
danh vào Danh Sách Cầu Nguyện Liên Lỉ cho 3 ngày, suốt thời gian khóa học tiến hành.
Chúng ta có thể làm những công việc đạo đức như sau với ý chỉ cầu nguyện cho Khóa:
1. Tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ sốt sắng
2. Viếng Thánh Thể tại nhà nguyện hoặc nhà thờ
3. Đọc kinh Phụng Vụ, hoặc Lần Hạt Mân Côi và những việc đạo đức khác
4. Dâng những hy sinh hoặc làm những công việc bình thường một cách vui vẻ và chu đáo
Chương trình cầu nguyện liên lỉ 24/24, mỗi phiên nửa tiếng (30 phút). Quý anh chị có thể ghi danh nhiều
phiên một lúc, buổi sáng hoặc buổi chiều.
Để ghi danh, xin quý anh chị email cursillovndallas@yahoo.com cho BPV biết ngày giờ để update thường
xuyên vào Danh Sách trên http://www.tantunghongan.com/ cursillo/palanca/
* Ngày Tổng dượt của BHT chuẩn bị cho Khoá 5 Nam: Thứ Bẩy July 9, 2016 từ 7:30am đến 5:00 pm tại
tư gia của anh KT. Kính mời quý Cha và quý anh trong BHT, BĐHK, và toàn BĐH tham dự.
* Ngày Chuẩn bị Ứng Viên cho Khoá 5 Nam: Chúa Nhật July 10, 2016 bắt đầu lúc 6:00pm tại Hội Quán
Trung Tâm Thánh Anphong. Kính mời quý Cha, Thầy, Sơ, quý Cursillistas, nhất là người bảo trợ, quý anh Trợ
tá và quý vị Ứng viên tham dự.

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 thông báo và sinh hoạt các nhóm trong diễn đàn và trên trang nhà: www.cursillodallas.com
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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