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Mến chào Quý Anh Chị Em Cursillistas,
Trước hết, xin gửi lời chúc mừng một lần nữa đến 

Quý Anh đã dự Khóa Cursillo vào tháng 7 năm 2016 vừa 
qua. Giờ đây, Phong trào Cursillo của Giáo phận Dallas 
chúng ta có thêm một số anh dấn thân làm tông đồ trong 
môi trường sống. Và cũng như những anh chị em 
Cursillistas đã đi trước, những tân Cursillistas này qua 
việc đi khóa, đã có cơ hôi nhận thức đầy đủ hơn về vai trò 
Kitô hữu của mình khi thông phần vào ba chức năng tư tế, 
ngôn sứ và vương giả của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, khi đi 
vào cuộc sống cụ thể của người Cursillista, một trong những câu hỏi thường được 
đặt ra, đó là “Thế nào là một người Công giáo và Cursillista sống đạo?” Thật ra 
không dễ dàng gì để trả lời câu hỏi này. Vấn đề là khi chúng ta nói về đức tin, chúng 
ta nói về tình yêu và mối quan hệ. Và khi nói về tình yêu và mối quan hệ, chúng ta 
không thể nào chỉ đưa ra một danh sách tối thiểu những gì cần làm và những gì 
không nên làm. 

Dù sao đi nữa, có lẽ chúng ta cũng mong muốn có những chỉ dẫn cụ thể cho 
việc sống đạo và vì thế tôi xin chia sẻ một số hướng dẫn sống đạo dựa theo bản chỉ 
dẫn của Đức Cha Gerald Wiesner, OMI, nguyên giám mục chính tòa 19 năm (1993-
2003) của Giáo phận Prince George, tỉnh British Columbia, Canada.

* Về các bí tích, một người Công giáo và Cursillista sống đạo phải có một đời 
sống bí tích sống động: Đi lễ ngày Chúa nhật, những ngày lễ buộc và có thể tham 
dự thêm các thánh lễ ngày thường. Ngoài ra, họ còn phải biết sống hiệp thông với 
Giáo hội cũng như chịu khó học hỏi và tuân theo các giáo huấn của Hội thánh. Phải 
siêng năng chạy đến Bí tích Hòa giải, chẳng hạn một tháng một lần và mỗi khi phạm 
tội trọng, phải đến Tòa Giải tội càng sớm càng tốt.

* Người Công giáo và Cursillista sống đạo cần phải cầu nguyện riêng bằng 
cách mỗi ngày dành một ít thời gian yên tĩnh để tâm sự với Chúa. Nếu có gia đình, 
mọi người phải cầu nguyện chung với nhau và cố gắng không bao giờ để bất kỳ 
công việc gì cản trở điều này.

* Đời sống hiệp thông với Thiên Chúa trong sự cầu nguyện và các bí tích thúc 
giục người Công giáo phải loan truyền Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu ra thế giới 
bên ngoài bằng cách sống yêu thương và phục vụ. Vì thế, người Công giáo và 
Cursillista sống đạo cũng phải dành thời giờ, sức lực và các phương tiện tài chánh 
để cổ võ và thực thi công bằng xã hội. Họ cũng nên tích cực giúp đỡ Giáo xứ tiếp 
tục thực hiện sứ mạng công bố Tin Mừng một cách hiệu quả.

VIỆC SỐNG ĐẠO CỦA NGƯỜI CURSILLISTA

(Xem tieáp trang 2)

Tháng 10 năm 2016 - Số 26

... Xin Ngaøi haõy sai con ñi
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* Người Công giáo và Cursillista sống đạo không 
ủng hộ phá thai, hôn nhân đồng tính, trợ tử, án tử hình, 
chiến tranh phi nhân. Ngoài ra, người Công giáo sống 
đạo phải tận tình giúp đỡ người nghèo khổ, bất hạnh, 
bị đàn áp, bị đối xử bất công, bị chà đạp tự do và nhân 
phẩm không những qua việc chia sẻ tiền bạc mà còn 
qua lá phiếu bầu cử.

* Người Công giáo và Cursillista sống đạo ý thức 
ơn gọi nên thánh của mình và vì thế không lãng phí 
thời giờ, tiền bạc, sức khỏe vào những thú vui chóng 
qua và nhiều khi là tội lỗi nữa là khác: rượu chè, cờ 
bạc, cá độ, xì ke, sách báo và internet khiêu dâm…

Tóm lại, khi chúng ta thật sự sống trong mối quan 
hệ thiết thân với Thiên Chúa, chúng ta sẽ đi ra khỏi cái 
nhìn tối thiểu về việc giữ đạo. Bởi vì lúc đó, tình yêu 
mãnh liệt của chúng ta đối với Chúa đòi buộc chúng ta 
phải thực hiện bất kỳ những gì Ngài mong muốn nơi 
chúng ta, vượt xa bất kỳ bản chỉ dẫn đầy đủ nhất mà 
chúng ta có thể nghĩ đến.  

De Colores!
Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.  

Cảm tạ Thầy đã cho Khóa 5 Nam kết thúc tốt đẹp. 
Ngày đón Tân Cursillistas, những chia sẻ của các anh 
đã làm lòng tôi ấm lại ngọn lửa Hạnh Phúc cảm nhận 
được Thầy trong cuộc đời tôi.  Những câu thơ, bài hát 
mà các anh đã sáng tác thật đầy ý nghĩa; mắt tôi cứ rơi 
lệ vì tôi đang nhìn thấy “chứng nhân” lòng yêu mến 
Thầy, và nhớ lại cái cảm giác mà chính tôi cũng đã có. 

Các anh đã gợi lại những ký ức của ngày đi khóa 
năm nào của tôi, mà với năm tháng cuộc sống đôi khi 
đã làm lòng tôi phai mờ đôi chút cái Hạnh Phúc ngọt 
ngào của Thầy đã cho tôi trong cuộc đời. Lòng tôi lại 
thổn thức được có Thầy luôn đồng hành với tôi trong 
cuộc sống.

Xin cám ơn các anh tân Cursillistas đã chia sẻ để 
tôi và các anh chị em Cursillistas khác được nghe, 
thấy được sức sống và lòng nhiệt thành của các anh, 
như những giọt nước mát trong những ngày Hè Dallas.  
Cho tôi lại một lần nữa cảm nghiệm Hồng Ân có thầy 
trong cuộc đời. 

Cầu chúc quý anh tân Cursillistas luôn mãi giữ 
ngọn lửa mến yêu trong Thầy, mà chính quý anh đã 
thật sự cảm nghiệm được trong Khóa.

Nhã Mai

Cả nhà ông bà Năm đã ngồi đầy đủ nơi bàn ăn.  Một bữa ăn 
bình thường mà ông bà Năm muốn các con phải có mỗi tuần.  Các 
tô mì quảng thơm ngon được trưng bày thật đẹp trước mặt mọi 
người.  

Ông bà Năm ngồi đầu b̀àn, kế đến chị Hai và ông chồng, chị 
Ba, cậu Tư, cậu Út và thằng cu tí cháu ngoại, bên cạnh con chó Ki 
của nó.

Cả nhà đang đợi Ông Năm phát dấu.  Bỗng chợt, thằng cu tí 
nhào tới, tay với vào tô mì quảng của cậu Tư và miệng nhanh nhẩu: 
“Con muốn ăn tô này”.

Nhưng cậu Tư nhanh tay hơn và bưng tô mì giơ cao khỏi đầu 
nó.  Cả nhà ngó theo và mọi người đều sửng sốt thấy một miếng 
hành cũ còn dính ở dưới đít tô vì rửa còn sót lại.  Cậu Út mặt tái mét 
lấm lét nhìn mọi người sửa soạn giáng cho một trận.  Cậu Út có 
nhiệm vụ rửa chén nên lo lắng cho số phận mình.

- Bà chị Hai phán ngay:  “Cái thằng này rửa bẩn thế”.
- Ông anh rể bắc kỳ lắc léo thêm vào: “Chắc nhà hết xà bông 

rửa chén chứ gì?”
- Ông Năm trầm ngâm nói: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon 

cơm”.
- Bà Năm nhẹ nhàng nói nhỏ: “Thằng Út nhân hậu, thương thú 

vật nên để dành phần cho chúng nó một tí đấy mà”.
- Chị Ba nhỏ nhẹ: “Cậu Út, nhớ rửa mạnh tay lần tới nhé”.
- Cậu Tư hay diễu nên tống ngay câu: “Ăn bẩn sống lâu, ăn 

sạch chóng chết”.
Cả nhà đang sửa soạn cho vòng hai tra tấn cậu Út, thì ông Năm 

lên tiếng:  “Thôi cho Cháu nó tô đó đi”.  
Cậu Tư đưa tô mì cho thằng cu tí và nó bưng ngang mặt con 

chó Ki để ra phòng khách vừa ăn vừa coi TV.  Con chó lè lưỡi liếm 
nhẹ vào đít tô chỗ miếng hành một cách thuần thục.  Không biết bao 
nhiêu lần cậu chủ nhỏ đã cho nó liếm tô như vậy, nhưng lần này thì 
cả nhà chứng kiến.  Ai nấy đều ngỡ ngàng không biết nói thêm điều 
gì nữa.

Mọi người bắt đầu ăn uống nhưng không khí trong phòng ăn 
hôm nay thật nặng nề.  Chỉ còn nghe bát đũa khua nhau.

Ngoài phòng khách, TV đang chiếu ca sĩ Thế Sơn trong bài hát 
“Chuyện Người Đàn Bà 2000 Trước”.

“... Ai người vô tội? Ai người không tội? 
Hãy mạnh tay ném đá ném đá ném trước đi con, còn đợi gì? 
Ai người vẹn toàn? Ai người trong sạch? 
Còn chờ chi? Ném chết! Ném chết! Ném chết tội đồ nhân 
gian...”

Thằng cu tí miệng ngồm ngoàm cố hát nhái theo: 
 “Nhém đá, nhém đá tội đồ nhân gian...
Ai người vô tội? Ai người không tội? ”

Con chó Ki ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu chủ nhỏ, lâu lâu lại 
cúi xuống liếm những cọng bún rớt ra ngoài.

N.K.P.

Cuõng Moät Caùi NhìnViệc Sống Đạo...  (Tieáp theo trang 1)

Chuùt Taâm Tình
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Anh chị nào đã từng tham dự thánh lễ Khai Khóa thì 
chắc đã nắm rất vững về ý nghĩa của cái chuông và việc 
trao chuông cho Khóa Trưởng [KT], vì thế bài chia sẻ 
này không nhằm vào việc giải thích những chi tiết đó.  
Trong Khóa, mặc dù chiếc chuông được VPĐH chính 
thức trao cho KT, nhưng KT đã giao chuông lại cho 
Khóa Phó [KP], vì thế KP mới là người thực sự xử dụng 
chuông để giữ giờ, hầu giúp chương trình Khóa được 
diễn tiến trôi chảy và nhịp nhàng.  Cá nhân tôi may mắn 
trong K5 vừa qua, đã được anh KT chỉ định cho việc giữ 
giờ, nên đã có cơ hội xử dụng chuông và kinh nghiệm đó 
đã cho tôi vài ý niệm xin được mạn phép chia sẻ cùng quí 
anh chị.   

Công việc giữ giờ và rung chuông 
trong Khóa nói chung nhẹ nhàng, nhưng 
khá quan trọng, vì nếu thiếu thì không 
được - công việc sẽ bị bê trễ không trôi 
chảy.  Mới đầu đi rung chuông cũng hơi 
ngại nhưng làm vài lần thấy cũng… vui 
vui, và có lúc còn cảm thấy mình cũng có 
“power”, vì hễ nghe tiếng chuông là mọi 
người ai nấy đều nghiêm chỉnh chấp 
hành, chấm dứt câu chuyện còn đang 
dang dở, và răm rắp tuân theo.  Nếu 
người rung chuông có lúc nghĩ thế, thì 
chắc cái chuông cũng không sao tránh 
khỏi việc cho rằng nó cũng rất ư là quan 
trọng – oai lắm vì hễ nó lên tiếng là ai 
nấy đều chú ý lắng nghe.  Suy tư về điềy 
này, tôi tự hỏi thật ra cái chuông có “oai” 
không? Chắc chắn là không, vì nếu tôi không rung thì tự 
nó đâu có làm được việc gì.  Vậy người rung chuông 
mới “oai” có phải không?  Thưa cũng không, vì nếu anh 
KT và Phong Trào không trao cho công viêc này, thì dù 
tôi có rung chuông đến chết cũng chẳng mấy ai màng.  
Cứ theo chiều suy diễn đó, tôi cảm nghiệm ra rằng, mọi 
uy quyền đều đến từ bên trên, và cùng đích của mọi 
quyền năng đều đến từ Thiên Chúa. Tất cả chúng ta chỉ 
là khí cụ.  Mẹ thánh Teresa khi nhận giải Nobel hòa 
bình, đã mượn Kinh Hòa Bình mở đầu bài diễn văn như 
sau “Lạy Chúa xin cho con được làm khí cụ bình an của 
Chúa.”  Cảm nghiệm mình chỉ là khí cụ và xin được 
Chúa xử dụng, đã theo tôi suốt ba ngày trong khóa, và 
tôi cố gắng nhắc nhở mình luôn sống tâm tình này trong 
suốt quãng đời còn lại của tôi.

Dụng cụ của người giữ giờ trong Khóa là cái chuông, 

và vì thế lúc nào tôi và nó cũng sát cánh bên nhau. Anh 
chị nào đã đi trợ tá rồi đều biết giờ Clausura rất là nhốn 
nháo và lộn xộn.  Clausura là lúc KP lăng xăng nhất - 
chạy tới chạy lui điều khiển chương trình.  Đây là thời 
điểm duy nhất trong Khóa khi KP phải làm thêm những 
công việc khác ngoài công việc chính là rung chuông 
giữ giờ của mình.  Loay hoay chạy tới chạy lui, xem cái 
này, coi lại cái kia, di chuyển cách này, đi đứng cách nọ, 
v.v...  Tạ ơn Thầy, cuối cùng buổi Clausura đã kết thúc 
một cách tốt đẹp.  Sau những giây phút hân hoan, vui 
nhộn, tay bắt mặt mừng với ACE Cursillistas trong giờ 
mãn Khóa - tôi trở về phòng ngủ để thu xếp đồ đạc 
chuẩn bị rời trung tâm.  Khi tôi vào thì phòng đã trống 

vì hầu hết quí anh đã mang hành lý ra xe 
rồi.  Thật nhanh, tôi thu dọn đồ dùng cá 
nhân của mình và nhận ra ngay cái 
chuông tôi vẫn để trên bàn đã không còn 
ở đó nữa, nhưng thay vào chỗ đó là mấy 
ổ bánh mì.  Bảy giờ tối rồi, đói bụng quá, 
tôi lấy một ổ bánh mì và ngồi xuống 
giường ăn một mình.  Trong lúc ăn, lòng 
tôi cảm thấy buồn, tôi cứ suy nghĩ không 
biết cái chuông đã thất lạc ở đâu.  Giữ 
chuông, rung chuông là công việc chính 
tôi đã được giao phó vậy mà giờ đây tôi 
đã đánh mất nó - tệ thật!  Dĩ nhiên Khóa 
đã kết thúc thì việc mất cái chuông cũng 
không ảnh hưởng gì lắm, nhưng sâu xa 
hơn tôi liên tưởng việc này đến mục đích 
cuộc đời của chính mình.  Khi dựng nên 
tôi, trong thánh ý của Thiên Chúa chắc 

chắn Ngài đã trao gởi cho tôi những công việc và Ngài 
chờ mong tôi thực hiện.  Qua việc mất cái chuông, tôi 
cảm nghiệm rằng sẽ thật là đáng thương và đáng tiếc 
biết bao khi lăng xăng bận rộn cho những công việc thứ 
yếu khác trong đời, mà lại sao lãng công việc chính đã 
được giao phó cho mình!  Đừng để trong giờ sau hết 
mới nhận ra rằng - tôi người giữ chuông - đã đánh mất 
cái chuông mặc dù có thể tôi đã làm được một số việc 
linh tinh, lỉnh kỉnh khác trong đời!  Mất đi mục đích cốt 
lõi để được vài thứ linh tinh thì có ích lợi gì không nhỉ?

Để kết luận - Lạy Chúa xin cho con biết tìm kiếm 
Thánh Ý Chúa và xin được trở thành khí cụ bình an để 
thực hiện những dự định của Ngài nơi cuộc đời con.

De Colores!
V.T.T. 

Caùi Chuoâng trong Khoùa Ba Ngaøy
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Qua ba ngày lặng thinh trong tình Chúa
Những câu kinh len lỏi những nguyện cầu

Chợt con đây nhận ra những lầm lỗi
Rất âm thầm con đã đóng đinh Cha!

Nhưng Cha yêu nào đâu đành chấp tội
Luôn sẵn lòng dù máu đổ cho con

Lòng con đây thành tâm xin thống hối
Bớt tội đời cho giá Chúa nhẹ vơi

Mắt thương yêu nhìn con như khẽ nói
Năng nguyện cầu, rước lễ, giúp tha nhân

Lòng Chúa thương bao la như biển cả
Rướm máu đào mãi mãi cũng vì con

Đêm nguyện cầu con đây nhìn lên Chúa
Mắt rưng trào lệ đẫm ướt hồn con

Hình bóng Cha hao gầy bên khung cửa
Lặng lẽ bên thềm gõ cửa hồn con

Nhưng con đây thờ ơ như không biết
Để Chúa hoài mong mõi những ngày qua

Cha yêu ơi hồn con nay đã mở
Xin Ngài vào để thánh hóa đời con

Đời có chi khi đời con không Chúa?
Luôn nguyện cầu lắng nghe Chúa từng giây

Khi con đi - lòng ngập tràn bối rối
Ngày con về - thanh thản trong tình yêu

Một lời nguyện con xin luôn ghi nhớ:
“Tay nắm Chúa tay kia nắm anh em”.

Nguyễn Thi – K5 Dallas, 2016

Con ñaõ gaëp Ngaøi …

Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta cũng có cùng tâm trạng như tân Cursillista Nguyễn Chánh Thi, K5.  
     Để nhớ lại, BBT xin mời gia đình Cursillo hãy đọc… “Con Đã Gặp Ngài…”
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Hiện tại nhóm Phaolô III gồm có: anh Minh, Lễ, Thảo, 
Niên, Vũ, Nam & Hưng, Quan, Jimmy (vừa mới gia nhập) 
và chị: ThưThư, Yến, Châu, Bình, Mỹ, Vivoan, & Vi. 

Để tạo tình thân và mang thần khí Chúa đến với mọi 
người, chúng em chọn địa điểm hội nhóm là xoay vòng 
đến nhà từng người trong nhóm mỗi tháng. Mỗi lần hội 
nhóm xong, chúng em thường ở lại ăn uống và trò 
chuyện rất là vui vẻ, món ăn thì rất bình dân gồm có: 
bún bò huế, cháo gà, phở, lẩu đồ biển còn nước uống thì 
có: nước lạnh, trà đá, bia hoặc rượu nho. 

Nhóm chúng em luôn luôn mở cửa chào đón tất cả mọi 
người, nam phụ lão ấu gia nhập vào nhóm nếu ai thấy thuận 
tiện giờ giấc cho mình.  Xin mời gọi tất cả!

Lạy Thầy Chí Thánh xin rủ lòng thương xót và đồng 
hành với nhóm Phaolô III chúng con.  Cuộc sống ngày thứ 
tư của chúng con đầy gian nan và thử thách, xin cho chúng 
con luôn khắc ghi những gì chúng con đã học được trong 
Khóa 3 Ngày để sống sao cho đúng là một người Cursillita 
Kitô Giáo trưởng thành. Amen

De colores!
Nam [Thay mặt Nhóm Phaolô III]

Sau khi khóa Cursillo I đầu tiên được tổ chức tại Dallas 
vào tháng 7 năm 2011 thì trong tháng 8 cùng năm, nhóm 
Phaolô III đã cất tiếng khóc chào đời.  Những ngày đầu 
chập chững bước đi, nhờ chị Thơ (Khối Hậu) thuộc nhóm 
Maria, anh Minh và chị ThưThư (Khối Tiền/Khối Ba Ngày) 
nhóm Lucia nắm tay dìu dắt, nên nhóm chúng em đã từ từ 
có thể bước những bước mà không còn cảm thấy lo lắng và 
sợ té nữa. Xin cảm tạ chị Thơ, chị ThưThư và anh Minh đã 
không quản ngại thời gian luôn luôn đồng hành giúp nhóm 
chúng em!

Nhóm Phaolô III trước đây thường hay hội nhóm vào 
ngày thường, nhưng từ khi anh trưởng nhóm chuyển xuống 
làm ca đêm thì nhóm đã chuyển qua ngày thứ 7. Những 
tháng đầu hội nhóm khá đông đủ, nhưng vài tháng sau thì 
bớt dần làm cho anh nhóm trưởng & phó thật là lo lắng. Sau 
khi thảo luận với nhau và áp dụng lời Kinh Thánh, “Ở đâu 
có hai, ba người họp lại vì danh Ta, thì có Ta ở đó, 
giữa họ” (Mt 18, 19-20) chúng em (trưởng & phó) đã ra 
một quyết định rằng: dù có 2 người cũng sẽ hội nhóm. Với 
phương châm đó, mà mỗi lần hội nhóm sau này đều có đủ 
người tham dự. Sau những trở ngại ban đầu, hiện tại 
nhóm chúng em đã chính thức chọn ngày hội nhóm 
vào Chúa nhật tuần thứ ba trong tháng lúc 6 giờ chiều.  

Nhoùm Phaoloâ III
“Xin Chúa tái tạo lòng con được nên tinh khiết vẹn tuyền và đổi mới 

tinh thần con càng ngày càng nên bền vững trung kiên” (TV 50).
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Phong Trào GP Dallas xin giới thiệu cùng đại gia đình Cursillo tâm tình của một tân Cursillista
      anh Huỳnh Minh Kỳ, K5 – trong “Ánh Mắt Chúa Xót Thương…”
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Từ khắp nẻo chúng tôi về dự khóa
Đây Trung Tâm hiu quạnh giữa lùm cây

Tia nắng vàng thoi thóp phía trời tây
Chiều tà xuống trời chừng thêm hoang vắng

Chúng tôi đến phá không gian im lặng
Tiếng nói cười chào hỏi để làm quen

Người thì vui, người e lệ lặng yên
Nhiều tự hỏi lo âu và bỡ ngỡ

Giờ suy niệm bao vấn đề sáng tỏ
Giữa hiện tình của nhân loại hôm nay

Đang đắm chìm trong bóng tối bủa vây
Vì tôi đã quay lưng lìa bỏ Chúa

Gương chứng nhân nơi anh em trợ tá
Một tinh thần phục vụ được nêu cao

Đem thân thương bằng lời lẽ ngọt ngào
Lòng thành thật, rất đơn sơ cởi mở

Tôi đến đây bằng con người ích kỷ
Tính phàm trần cuốn hút bởi lợi danh
Nhưng hôm nay đã tìm thấy cho mình
Một lý tưởng làm hướng đi cuộc sống

Bên Thánh Thể là phút giây long trọng
Rất linh thiêng như ớn lạnh hồn tôi

Trong yêu thương tình cảm mến tuyệt vời
Như tắm gội nơi suối nguồn ân sủng

Chiều Chúa nhật tâm tình đem phản ảnh
Tuy đơn sơ nhưng đầy ắp chân tình
Miệng mỉm cười mà lệ cứ long lanh

Niềm tâm sự những buồn vui trong khóa

Như nuối tiếc thời gian đi nhanh quá
Mới hôm nao mà đã hết ba ngày

Vừa gặp nhau rồi lại phải chia tay
Tôi cảm thấy một nỗi buồn man mác

Thôi đến lúc hãy cùng nhau giã biệt 
Phút chia tay sao tấc dạ bồi hồi

Nắm tay nhau lòng bịn rịn khôn nguôi
Tạm biệt nhé, từ nay vào kỷ niệm.

ÑI VAØO KYÛ NIEÄM
(Tặng các anh chị đã dự khóa Cursillo)

  Quang Huấn
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Lucia HK Phụ Trách ursillo - đó đây…

• Khóa 5 - Nam (Địa phận Dallas):  Đã hoàn tất trong tháng 7 năm 2016 một cách tốt đẹp. Tạ Ơn Thầy Chí 
Thánh. Điểm son của Khóa nầy là tất cả 20 anh Tân Cursillistas, trong đó có một Thầy Phó Tế, đều đã lên 
chia sẻ cảm nghiệm Clausura. Chúa Thánh Thần đã tác động trong từng anh, với mỗi cảm xúc bộc lộ để nói 
lên “Không có Thầy, chúng con không làm được gì.”  Khóa có 38 anh trợ tá và 4 chị trợ tá “ngầm” phục vụ, 
làm người đi gieo hạt cải đức tin. Ước mong quí tân Cursillistas sẽ tiếp tay với liên nhóm trong việc thăng 
tiến phong trào và mở mang nước Chúa.

• Tiệc liên hoan đón tiếp tân Cursillistas: được tổ chức một tuần sau khóa học bế mạc. Quí anh đang chập 
chững bước vào đời sống Ngày Thứ Tư với tâm tư rạt rào tình Chúa.  Trong buổi tiếp đón này, hơn 100 
Cursillistas đã được sưởi ấm với những sẻ chia của quí anh tân Cursillistas, đắm say theo từng lời nhạc với 
giọng ca truyền cảm của anh Kỳ và lời thơ đơn sơ, mộc mạc cũng trong tâm tình tạ ơn của anh Thi.  Thế là 
từ nay bác Huấn, anh Phú, và nhà thơ TiêuSa có thêm đệ tử nhập cuộc vui…  Cầu chúc 20 tân Cursillistas 
kiên trung trong hành trình Ngày Thứ Tư trong tinh thần “Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm anh em.” 
De Colores!  

• Đại Hội Cursillo Toàn Quốc (National Cursillo Encounter) 2016:  Lấn thứ 26 đã diễn ra trong thượng 
tuần tháng tám tại Lewis University in Romeoville, gần thành phố Chicago, IL.  Người tham dự từ khắp 
các tiểu bang trong nước Hoa Kỳ, với con số không nhỏ, trên 700 Cursillistas, 3 Bishops, 24 linh mục, và 
24 Thầy Phó Tê.  Tất cả thuộc 7 nhóm ngôn ngữ  khác nhau. Nhóm tiếng Việt khoảng 32 người trong đó có 
Cha Vũ Đảo - Linh Hướng Miền 8 (kiêm Phụ Tá LH Quốc Gia ngành VN), chị TiêuSa - Coordinator Miền 
8, và anh Đinh Chương - VPĐH GP Dallas.  Một điều… lạ là chị Khanh (người... rất nhát hát hò) đã dám 
“hiên ngang” vào ca đoàn hát Thánh ca tiếng Việt, Anh, và tiếng Spanish trong Đại hội (vì thiếu ca viên!) 
Anh Chương thì chễm chệ trong y phục khăn đống áo dài gấm, cùng với 4 anh khác đại diện nhóm VN, để 
giúp vui trong đêm văn nghệ.  Đại hội Cursillo toàn quốc là dịp cho mỗi Cursillista không phân biệt sắc 
tộc, tiếng nói, đến với nhau trong một tinh thần cùng sống, cùng sẻ chia đời sống ngày Thứ Tư, chan chứa 
niềm vui và tuyệt hảo dường bao!  H.K. ni cũng đã có cơ may tham dự hai lần năm 2009 và 2010, bây giờ 
lớn tuổi nên ngại đường xa… thôi ở nhà làm Palanca!  Hàng năm, văn phòng trung ương vẫn luôn kêu mời 
Cursillistas nên cố gắng tham dự đông đủ để cho phong trào mỗi ngày được lớn mạnh.

• Nhìn qua nhóm bạn láng giềng Arlington đang nao nức, chuẩn bị trong vội vã cho Khóa Cursillo đầu tiên 
sẽ được tổ chức vào đầu tháng 10 sắp tới.  Thực tình, thấy sự cố gắng, lòng tự tin của quí anh chị bên đó để 
thành hình phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Giáo Phận FtWorth, lập Trường Lãnh Đạo với thời gian 
ngắn ngủi thì thật đáng khâm phục!  Nhưng việc mở Khóa cuối tuần có sớm quá chăng? Thôi thì chỉ biết 
hiệp thông cầu nguyện vậy.  Cầu chúc Khóa Nữ được thành quả tốt đẹp theo Thánh Ý Thầy.  

• Đại Hội Mùa Thu Miền VIII sẽ được tổ chức tại San Juan, TX vào ngày 14 - 15 tháng 10 tới đây.  Nghe 
nói anh Trần Hoàng sẽ thay thế cho chị Khanh tham dự trong tư cách ĐHV Miền kỳ này.  Quí anh chị 
Cursillistas PT GP nhà, dự định sẽ tham dự Đại Hội Mùa Xuân trong tháng 3 năm 2017, để chung tay với 
Miền, và PT GP San Antonio trong việc chuẩn bị cho Đại Hội Cursillo Toàn Quốc năm 2017 tại đấy.

• Tháng 10 có gì lạ?  Dạ thưa, kỷ niệm 10 năm “yêu Thầy” là hai khóa 555 & 556 với 32 anh chị nam nữ 
được gửi xuống Houston tham dự Khóa Cursillo 2006.  Chúng mình chúc mừng nhau, đánh dấu thời gian 
thật qua mau!  Hành trình Ngày Thứ Tư đã qua một thập niên, chúng con đã làm được gì? Và sẽ còn bao 
nhiêu thập niên nữa?  Lạy Thầy, xin dõi bước với chúng con.  Tạ Ơn Thầy! 

                                             Vài điều đó đây dâng Mẹ Mân Côi trong tháng Hoa
                                                                                      Lucia HK.  
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BBT Phụ Trách ursillo - Hỏi Đáp

[Hỏi]  Xin chào H/Đ, tôi là… “Người Lãnh Đạn,” có một câu hỏi xin nhờ giải thích (mặc dầu câu hỏi này 
đã thuộc về dĩ vãng, nhưng đã là nan đề của PT qua một thời gian): nguyên nhân nào mà một số quí vị lớn 
tuổi rất dị ứng với tên gọi “TRƯỜNG LÃNH ĐẠO”?  Nhắc lại sự kiện này để chúng ta hiểu thêm vấn đề 
đồng thời để ‘ôn cố tri tân’.  

Ký tên: Người Lãnh Đạn

[Đáp]  Ái chà!  Anh bạn này nêu câu hỏi khá hóc búa à nha. Đúng như anh bạn nhận định nhưng tìm ra 
nguyên nhân của vấn đề không phải dễ.  Ngày nay PT đa số toàn giới trẻ, từ ngữ ‘lãnh đạo’ rất bình thường, 
nhưng cách nay vài thập kỷ, nó là một nan đề của PT, đến nỗi GP Orange County phải đổi tên Trường Lãnh 
Đạo thành Trường Huấn Luyện để giảm bớt sự dị ứng của các vị lớn tuổi. Trong thời gian đầu, PT Cursillo 
Ngành Việt Nam ở những nơi có đông người Việt phần nhiều là các vị lớn tuổi tham gia.

Từ lãnh đạo là từ ngữ thuần Hán, theo nghĩa đen: lãnh là dẫn, đạo là đường - người dẫn đường - theo 
nghĩa bóng; lãnh đạo là người chỉ huy, điều hành, lãnh đạo quốc gia, tôn giáo đoàn thể.

Có hai nguyên nhân có thể đã gây thành vấn đề:  

Nguyên nhân thứ nhất liên quan đến thời cuộc.  Vào năm 1964, khi Chính Phủ của Thủ Tướng Phan 
Huy Quát trao chính quyền lại cho Quân Đội.  Họ thành lập hai Cơ Quan: 1) Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia 
do Trung Tướng Nguyễn văn Thiệu điều hành và 2) Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương do Thiếu Tướng 
Nguyễn Cao Kỳ phụ trách.  Từ đó hầu như danh từ lãnh đạo chi dành cho các vị lãnh đạo quốc gia, lãnh 
đạo tôn giáo, đảng phái mà thôi!

Nguyên do thứ hai bởi chữ “Trường”!  Từ “lãnh đạo” đã có vẻ quan trọng rồi, lại đặt thêm chữ 
“trường” phía trước.  Đối với người Việt Nam, khi nói tới chữ trường là ngưới ta liên tưởng đến nơi đào 
tạo các bậc khoa bảng.  Vì thế các vị tân Cursillistas này cho rằng nơi đây là nơi đào tạo những người lãnh 
đạo quan yếu của PT.  Vì thế sau khi đi Khóa về, khi các vị này được mời tham gia sinh hoạt Trường Lãnh 
Đạo là quí vị này cứ dẫy nẩy xua tay “em chả, em không dám đâu ạ” (!) rồi lỉnh mất!!!  Trong PT, chữ 
“trường” có nghĩa là một nhóm (như trong chữ “trường phái” và trong câu “school of fish”).

Ngày nay, mọi người chúng ta đều hiểu rõ, Lãnh Đạo PT Cursillo phải như Lời Chúa trong trình thuật 
Tin Mừng của Thánh Matthêu: “Anh em biết thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà cai trị dân. Còn anh em thì 
không được như vậy.  Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em và ai làm đầu anh 
em thì phải làm đầy tớ anh em.” (Mt 20: 26-27).

Vậy hy vọng anh bạn và quý anh chị em Cursillistas hãy hân hoan tham dự sinh hoạt Trường Lãnh Đạo 
mà không sợ “lãnh đạn” nhé – Vì đúng ra đây là “cơ hội” và là môi trường để chúng ta cùng nhau học hỏi, 
nâng đỡ, khuyến khích nhau và cùng nhau phục vụ anh chị em trong PT.  

H/Đ  
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Khoùa 5 Dallas - 2016
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Chaøo Möøng 
         Taân Cursillistas Khoùa 5...

Ban Hành Chánh
Ban Học Tập

Ban Ẩm Thực

Ban Phụng Vụ
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HKT Phụ Trách ursillo - Tin Tức

Xin Cầu Nguyện !!!  
* Xin cầu nguyện cho tất cả quí cursillistas đang đau yếu, xin 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, bác vẫn 
nhớ cầu nguyện cho phong trào và đóng góp cho bản tin Ultreya. 

•	 Cursillista Trần Hương Khóa 4 Nữ Dallas 2015, vợ cursillista Trần Thể, Khóa 3 Dallas và 
cũng là em gái cursillista Hoàng Viết Hùng đang điều trị ung thư.  Xin Chúa ban ơn giúp sức 
để vượt qua mọi khó khăn.  Tuy đau yếu nhưng chị luôn cố gắng giữ tinh thần lạc quan và rất 
cảm động khi chị cạo đầu thì hai cậu con trai cũng cạo đầu chung với mẹ.

•	 Anh Quỳnh Tín, tân ĐHV Toàn Quốc ngành Tiếng Việt, đã qua cơn nguy hiểm trong 3 ngày 
vừa qua.  Xin tất cả tiếp tục cầu nguyện cho anh Tín sớm bình phục và phục hồi trí nhớ.

* Xin cầu cho các linh hồn người thân đã qua đời chóng được hưởng Thánh Nhan Chúa, nhất là cụ Đỗ 
xuân Thành thân phụ Cursillistas Tâm-Vân thuộc nhóm Andre Dũng Lạc, đã được Chúa gọi về ngày 
11/7/2016.  Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa cho linh hồn Phanxico Xavie sớm hưởng Nhan Thánh 
Chúa và ban ơn an ủi cho gia đình. 
* Xin góp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Bác Giuse Maria Nguyễn Ngọc Dự, thân phụ của Cursillistas 
Hiền Nguyễn và Trang Nguyễn, vừa tạ thế ngày 21/9/2016 tại Dallas hưởng thọ 73t.  Xin Thầy Chí Thánh 
qua lời cầu bầu của Mẹ Maria sớm đưa bác về hưởng vinh phúc bên Chúa Cha.

Chúc Mừng !!!
* GP Dallas rất vui mừng đã có thêm 12 tân Cursillistas từ Khóa 5 Nam (ngày 21-24 tháng 07 vừa qua).  
Xin Thầy Chí Thánh luôn đồng hành với quý anh trong suốt ngày thứ tư để mở mang nước Chúa qua đời 
sống chứng nhân.  Xin chúc quý anh luôn gắn bó với phong trào qua các sinh hoạt Ultreya và họp nhóm 
sống theo châm ngôn “Một tay nắm Chúa một tay nắm anh chị em!!!” 

* Chúc mừng Cursillistas Hoàng Viết Hùng và Hoàng Khổng Thiêng: đã có trưởng nam - Thầy Tôma 
Aquino Hoàng TôKha - người con đầu tiên thuộc thế hệ thứ hai, sinh trưởng trọn vẹn trong ‘cái nôi’ của 
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - vừa được tuyên khấn trọn đời cho Dòng Chúa Cứu Thế vào sáng thứ 
Bảy ngày 3 tháng 9 năm 2016 tại ngay Gx nhà.  Xin Chúa gìn giữ cho Thầy luôn bền đỗ trong ơn gọi tu trì.

1.  Vincenté Lê Việt Dzũng 7.  Phêrô Nguyễn Hữu Bình
2.  Joseph Phạm Quang Huy Bảo 8.  Gioan Vũ Quốc Hưng
3.  Vincenté Huỳnh Minh Kỳ 9.  Thầy Phó Tế Gioan Vũ Thanh Sang
4.  Giuse Nguyễn Chánh Thi 10. Gioan Baotixita Nguyễn Trung Hoàng
5. Gioan Baotixita Võ Minh Jarell 11. Phêrô Nguyễn Đình Cường
6. Phaolô Nguyễn Hưng Steven 12. Giuse Hoàng Văn Hải

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.


