Tháng 4 năm 2017 - Số 28

Cha Linh Hướng
LM Phaolô Nguyễn Tất Hải

Văn Phòng Điều Hành
Trưởng Văn Phòng
Dominico Đinh Văn Chương
214-684-3120
Thư Ký
Giuse Phạm Dũng
Trưởng Trường Lãnh Đạo
Teresa Hoàng Khổng Thiêng
214-282-3561
Ban Cố Vấn
Lôrensô Vũ Lượng
Anna Nguyễn Khanh
Khối Tiền
Phaolô Nguyễn Tân Phú
Khối Ba Ngày
Lucia Nguyễn Đặng Thư Thư
Khối Hậu
Maria Lý Thị Thơ
Thủ Quỹ
Micae Nguyễn Khắc Phú
Khối Giờ Tông Đồ
Maria Vũ Hồng Nhung
Trưởng Liên Nhóm ĐMHCG

Maria Madalena Lương Nguyễn Nhã Mai

214-478-7575

Khối Truyền Thông
Ban Biên Tập
Anna Nguyễn Khanh
972-693-7146
BTU.Dallas@yahoo.com
http://www.cursillodallas.com

NIỀM VUI PHỤC SINH!
Quý Cursillistas thân mến,
Ông Flavius Josephus là một nhà sử học người Rôma
gốc Do thái. Ông sinh năm 37 tại Giêrusalem và qua đời năm
101. Ông là tác giả của một số tác phẩm rất có giá trị, trong
số đó có bộ “Người Do thái thời Cổ đại” gồm 22 cuốn nói về
lịch sử của người Do thái từ thời ông Ađam và bà Evà cho
đến cuộc nổi dậy của người Do thái chống lại Đế quốc Rôma
từ năm 64 đến năm 73 mà dẫn đến việc quân đội Rôma đã
phá hủy thành Giêrusalem vào năm 70. Bộ tác phẩm “Người
Do thái thời Cổ đại” có một ý nghĩa đặc biệt đối với Kitô
giáo vì trong đó có đề cập một ít về cuộc đời của Chúa Giêsu và người Kitô hữu thời
xưa. Sử gia Josephus viết:
“Cùng thời với quan Tổng trấn Philatô, có ông Giêsu, một người rất mực khôn
ngoan, nếu thực ra người ta có thể gọi ông ấy là một con người. Vì ông ta thực hiện
những điều kỳ diệu, và là thầy dạy sự thật được người ta hân hoan đón nhận. Như thế,
ông ta lôi cuốn nhiều người Do thái và nhiều người dân ngoại đến với ông. Ông là Đức
Kitô, Đấng được xức dầu. Do lời tố cáo của những người lãnh đạo trong dân Do thái
chúng tôi, quan Philatô đã kết án ông Giêsu chết trên cây thập tự; tuy nhiên, những ai
đã từng yêu thương ông ta vẫn trung thành với ông. Vào ngày thứ 3, ông đã sống lại và
hiện ra với họ, vì các tiên tri của Thiên Chúa đã tiên báo những điều này và vô số
những điều kỳ diệu khác về ông ta. Cho đến ngày nay, dòng dõi của những người tự gọi
mình là Kitô hữu, được đặt tên theo danh xưng Kitô của ông ta, vẫn còn đó.”
Rõ ràng, những điều sử gia Josephus viết ra như là một lời chứng về sự thật liên
quan đến cuộc đời của Chúa Giêsu, những điều kỳ diệu Ngài làm cho dân Do thái và
cho dân ngoại, và nhất là sự kiện Ngài đã sống lại từ cõi chết và hiện ra cho nhiều
người. Dĩ nhiên, sử gia Josephus vẫn là một người Do thái không phải Kitô hữu, nhưng
những điều ông viết ra về Chúa Giêsu và những sự việc liên quan đến Ngài, nhất là việc
Ngài chịu đóng đinh và sau đó phục sinh từ cõi chết, là chứng từ về sự sống mãnh liệt
của Hội thánh thời tiên khởi nhờ niềm tin vào sự Phục sinh của Chúa Giêsu.
Trong 4 cuốn Phúc âm, chỉ có 2 điều được tất cả thánh sử Mátthêu, Mátcô, Luca
và Gioan cùng tường thuật: Trước hết, đó là phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra
nhiều để nuôi sống hàng ngàn người ăn, và kế đến là sự Phục sinh của Chúa Giêsu.
Điều này cho thấy sự Phục sinh của Chúa Giêsu là một biến cố hết sức quan trọng
trong cuộc sống và niềm tin của người Kitô hữu. Thánh Phaolô cũng đã mạnh mẽ
khẳng định rằng: “Nếu Đức Kitô đã không sống lại, thì việc anh em tin cũng hão
huyền! Và hiện anh em vẫn còn ở trong tội lỗi của anh em! Vậy ra những kẻ đã chết
(Xem tieáp trang 2)

Thaày Laø Söï Soáng Laïi Vaø Laø Söï Soáng

Chæ caàn moät ly nöôùc .........
Tôi Gioanbaotixita Đặng quốc Bảo, sống Khóa Cursillo
Gioan Tiền Hô 1 tại Chicago năm 1990.
Những năm gần đây ba vợ tôi dọn về ở chung với gia
đình chúng tôi. Mọi sinh hoạt trong gia đình không có gì
thay đổi; ngoài việc tôi phải giử miệng mồm mỗi khi đàm
thoại với mọi người trong nhà. Ba vợ tôi có bệnh “illusion”
xin tạm dịch là “ảo tưởng.” Lúc nào ông cũng thấy có người
theo ám sát mình, mà người đó chính là tôi! Mỗi lần cơn bịnh
hoành hành, ông cầm cây gậy rượt tôi chạy vòng vòng trong
nhà, lúc này vợ tôi đứng ra can gián: “ba làm gì kỳ vậy”?
Ba vợ tôi nói: “mầy không biết gì hết, nó ghê lắm đó,
chính quyền đang tìm bắt nó!”
Vợ tôi khuyên: “anh vào phòng đi, anh không biết chớ,
ba thương anh lắm đó, chỉ vì bịnh ba mới như vậy thôi!”

Niềm Vui Phục Sinh! (Tieáp theo trang 1)
trong Đức Kitô đều đã tận tuyệt! Nếu ta đặt mối hy
vọng vào Đức Kitô vẻn vẹn cho lúc sinh thời này
thôi, thì quả ta là những kẻ đáng thương nhất trong
cả thiên hạ!” (1 Cor 15:17-19). Như thế, sự Phục
sinh của Chúa Giêsu rõ ràng là cốt lõi của niềm tin
Kitô giáo.
Do đó, là người Kitô hữu, được thông phần vào
sự Phục sinh vinh hiển của Chúa Giêsu, chúng ta
phải là những người đi loan báo Tin Vui này cho mọi
người. Nhưng muốn được vậy, muốn trở thành người
công bố Tin Vui Chúa đã sống lại, chúng ta trước hết
phải có niềm vui Phục sinh đích thực trong tâm hồn
chúng ta, tức là niềm vui của sự thánh thiện, của sự
phó thác, của tình yêu hy sinh và tha thứ, bất chấp
mọi khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Bao lâu
chúng ta vẫn còn bị kiềm toả bởi tội lỗi, đam mê thấp
hèn, và những thói hư tật xấu, chúng ta sẽ không thể
nào cảm nghiệm được niềm vui Phục sinh đích thực,
và như thế chúng ta sẽ không thể nào trở thành nhân
chứng cho sự phục sinh của Chúa Kitô.
Mến chúc Quý Cursillistas & gia đình một Mùa
Phục Sinh bình an, vui tươi và thánh thiện vì Chúa
đã sống lại thật, Alleluia!
De Colores!
Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.
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Tôi thầm nghĩ: Thương mà cầm gậy rượt tôi chạy như
vậy thì khổ cho tôi quá thôi! Suy đi nghĩ lại, ba vợ tôi có
những ảo tưởng như trên cũng có lý. Ngày xưa ông là Đại
Biểu Chánh Phủ Miên Trung Việt Nam Cộng Hòa, với chức
vụ này, có người tìm ám sát thì hữu lý thôi!
Ngày qua ngày, thỉnh thoảng việc ấy xảy ra, tôi rồi cũng
quen đi, không còn thấy bực mình nữa, trái lại thương ba vợ
hơn với căn bệnh của ông.
Thời gian gần đây, ba vợ tôi rất yếu, không còn đi đứng
một mình được và phải ngồi xe lăn! Chúng tôi buộc lòng đưa
ông vào viện dưỡng lão. Mỗi buổi trưa tôi vào dùng bữa và
rót nước cho ông. Ban đầu tôi vẫn thường nghĩ - mình làm
việc này để được “free tiket to heaven” - nhưng về sau một
quan niệm khác đến với tôi: vì thương ba vợ, tôi làm việc này.
Nên sau buổi cơm trưa, tôi đưa ba vợ về phòng, đặt lên
giường, ôm vai ông và nói: “Con thương ba lằm”.
Ông trả lời: “Chúa chúc lành cho con”.
Rất gần đây cô em vợ của tôi từ California đền thăm ba
vợ tôi, khi về nhà cô hỏi: “Anh Bảo làm sao mà ba không còn
xem anh như kẻ rình ám sát ba nữa, mà ba nói với em anh là
đứa con rể mà ba thương nhất?”
Tôi xin tạm ngừng phần chia sẻ ở đây với kết luận rằng:
Trong cuộc sống hắng ngày, tôi chỉ sống đời bình thường của
một người Cursillistas: “một tay nắm lấy Chúa một tay nắm
lấy anh em,” chỉ cần một ly nước thôi cũng đủ thay đổi
được môi trường chung quanh tôi.
Trang 2

LÔØI NGUYEÄN ÑAÀU NGAØY MÔÙI
Lạy Chúa,
Trong sự thinh lặng của ngày mới này,
Con đến với Ngài để van xin bình an,
Khôn ngoan và sức mạnh.
Hôm nay con muốn ngắm nhìn thế giới
bằng đôi mắt đầy ắp yêu thương.
Con muốn sống kiên nhẫn,
cảm thông, hiền hậu và khôn ngoan.
Con muốn nhìn những người con của Chúa
như chính Chúa nhìn họ,
vượt lên trên những dáng vẻ bề ngoài.
Và như thế, con chỉ nhìn thấy điều tốt lành
nơi mỗi anh chị em con.
Lạy Chúa.
Xin đóng kín tai con trước mọi lời vu khống.
Xin giữ miệng con khói những lời thâm độc.
Ước gì trong tâm trí con
chỉ còn đọng lại những ý nghĩ lành thánh.
Xin cho con nên người rất mực bao dung
và vui tươi.
hầu tất cả những ai đến gần con
đều cảm nhận được sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa.
Xin mặc cho con vẻ đẹp của Ngài.
Ước chi suốt ngày sống của con hôm nay
là một phản chiếu Ngài liên lỉ.
Amen

LÔØI NGUYEÄN CUOÁI NGAØY
Lạy Chúa Giêsu yêu mến,
Con cám ơn Chúa đã ban cho con ngày hôm
nay được sống vui trong tình thương của Chúa.
Hôm nay con cũng có nhiều điều làm phiền
Lòng Chúa. Bây giờ con sắp đi ngủ,
con xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm.
Con gửi cả
Linh hồn và xác con trong tay Chúa,
xin Chúa thương gìn giữ con luôn được bình an
Và được đẹp lòng Chúa.
Lạy Chúa,
Chúa soi tỏ cả đêm đen,
và sau cảnh tăm tối mịt mù,
Chúa lại gieo rắc Ánh hào quang rực rỡ.
Xin cho con đêm nay được nghỉ ngơi yên hàn
mà không bị Satan quấy phá,
Và sáng mai được dâng lời cảm tạ
trước Thánh nhan Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
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Trang 3

Nhoùm Giuse
Nhóm Giuse được thành lập năm 2014. Trong
nhóm gồm có 13 AE mới tham dự Phong Trào Cursillo
Khóa 3 Ngày, cho người nam, tại Dallas, tháng 7, năm
2014. Tên của 13 AE là: Thầy Sáu Hùng, A. Dũng, A.
Phú, Anh Cường, Anh Hiếu, Anh Phước, Anh Hoàng
(Tony), Anh Hà, Anh Hoàng, Anh Scottie, Anh Phước
(Kevin), Anh Minh và Anh Liêm, trưởng nhóm. Thầy
Sáu Hùng thuộc Giáo Xứ Thánh Phêrô. Còn các AE là
giáo dân trong Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
(GXĐMHCG) tại Garland, TX. Các AE đóng góp thời
giờ sinh hoạt ở trong GX với khối giáo dục, ban trật tự,
ca đoàn, hội quán và nhóm bác ái.
Nhóm Giuse họp mỗi tháng một lần, Chủ Nhật tuần
thứ hai, 6g chiều. Bắt đầu năm 2017, mỗi tháng AE
thay phiên làm chủ nhà cho nhóm. Tháng Giêng - Anh
Hoàng (Tony), tháng hai - Anh Cường, tháng ba - Anh
Phước v.v… Chủ nhà chịu trách nhiệm thức ăn cho AE
sau khi họp.
Chương trình họp bắt đầu bằng trưởng nhóm mở
lời cầu nguyện. Sau đó, AE hát bài Cầu Xin Chúa
Thánh Thần. Tiếp đến, AE cầu nguyện chung với nhau.
Phần thứ hai là AE thay phiên nhau chia sẻ đời sống
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ngày thứ tư của mình qua sự sùng đạo, học đạo và hành
đạo. Sau chia sẻ, AE có thể đóng góp ý kiến với tình
thân mến cho nhau. Phần thứ ba là kết thúc. AE đọc
Lời Nguyện của Cursillistas, Kinh Lạy Cha, Kinh Kính
Mừng và Kinh Sáng Danh.
Sau khi họp, AE luôn luôn có một bữa ăn. Món ăn
thì rất là ngon không thiếu thốn, no đầy bụng. AE nói
chuyện vui vẻ, cười lớn. Có khi chơi đàn guitar ca hát
chung với nhau. Năm 2017, AE bắt đầu sử dụng Viber
app (group text) để liên lạc, kết tình thân và nhắc nhở
nhau lần Chuỗi Sống hằng ngày. Đặc biệt trong mùa
chay 2017, trưởng nhóm gửi đến lòng sùng kính hàng
ngày từ National Shrine tại Washington DC. Hơn nữa,
AE cố gắng lần hạt Lòng Chúa Thương Xót lúc 3g
chiều và tham dự Đàng Thánh Giá mỗi thứ sáu.
Cho dù nhóm Giuse chưa đầy 3 năm, nhưng AE
tiếp tục nâng đỡ nhau sống ngày thứ tư, “một tay nắm
Chúa, một tay nắm AE”. Chúng con cảm tạ Chúa luôn
ở giữa AE, bồi dưỡng tâm linh của mọi người trở thành
người Kitô Hữu thật sự trong đời sống ngày thứ tư.
De colores!

Liêm

Trang 4

Xin Cho Con Khoûi Uoáng Cheùn Ñaéng naày
1. Một buổi trưa dọn dẹp sân sau nhà, nhổ cỏ dại bắt
đầu mọc lan tràn trong các khu trồng hoa, trong khi nhiều
bụi hoa vẫn còn khô lá dù mùa Xuân đã đến hai tháng. Tôi
tiếc nhất là chậu hoa giấy. Năm rồi, cây lên cao gần 5’,
hoa tím xum xuê, vậy mà cơn lạnh mấy ngày ngắn ngủi
trong mùa Đông vừa qua, vì mang vào không kịp nên chết
khô cành. Với tay bẻ các cành khô, rồi nhổ gốc lên, rũ lại
đất phân với một chút buồn buồn, vì nghĩ rằng mình mất
cây hoa đẹp, phải trồng lại lâu lắm mới được. Khi lấy gốc
ra khỏi chậu, tôi mới khám phá ra chùm rễ cây bên dưới
lớp đất vẫn còn xanh. Có nghĩa là cây vẫn có khả năng
mọc chồi lại, vậy mà tôi không biết giữ lại, đã cắt và nhổ
lên rồi… Lại thêm một sai lầm, rồi tự trách mình sao
không biết kiên nhẫn chờ… để rồi không còn chút hy
vọng gì cây lại ra chồi, đơm hoa!
2. Nhớ một người bạn vừa than thở với mình hôm
kia rằng: “Tôi đã cố gắng sống rất gương mẫu, không
quản ngại làm một việc lành nào, luôn hy sinh cho tình
yêu con cái, từ ngày chúng còn nhỏ đến giờ, đi lễ, công
tác nhà thờ, đọc kinh sáng tối trong gia đình không bao
giờ xao lảng, chỉ cầu mong một điều duy nhất là khi chúng
trưởng thành giữ vững đức tin, có bạn trai, bạn gái người
Việt mình cùng đạo…vậy mà tháng rồi, đứa con gái báo
tin đã chấp nhận lời cầu hôn của một thanh niên đạo Tin
Lành! Tin như sét đánh bên tai, tôi bật khóc vì đau khổ,
nghĩ là con đã mất đức tin và không theo như ý mình lâu
nay. Thế là mất hết rồi, bao nhiêu năm mình tận lực nuôi
trồng, giờ cây đã bứng gốc…Chúa ở đâu? Sao bỏ con?”
…biết khuyên nhủ bạn, an ủi bạn làm sao?

Có phải con cần kiên nhẫn thêm đừng vội vàng nhìn
vào thực tại như hư, như ảo mà mất niềm tin? Cầu
nguyện, phó thác, chấp nhận những điều xảy ra
không như ý mình. Khó quá Chúa ơi, con có cầu
nguyện, có phó thác, nhưng mà “chấp nhận” những
điều không ưng ý thì khó quá.Như bạn con, anh đã
làm, đã sống hết sức tốt lành bằng chính gương sáng
mà đứa con lại không noi theo được, để bước vào
ngỏ rẽ khác. Con nói làm sao đây?
Trong Phúc Âm, mặc dù Chúa Giêsu đã dùng
lịch sử để vạch ra sự vô ơn và hậu quả của sự cứng
lòng, người Do Thái vẫn ngoan cố không chịu sửa
đổi, còn mang Chúa lên đỉnh núi và xô Ngài xuống
vực thẳm. Con trách người Do Thái xưa, nhưng xét
mình kỹ lại, đó là hình ảnh của nhiều người Công
Giáo ngày nay, cũng là chính bản thân con nữa. Biết
bao lần con cũng đã lên án đóng đinh Chúa, khi con
ghét bỏ những người con cho là vong ân với mình,
khi nói lời thiếu nhẹ nhàng với người trong nhà lúc
bất bình, chỉ thương những người mình hợp ý. Chỉ
cầu xin cho đạt được điều như ý, khi không được, thì
trách Chúa, thậm chí còn lung lay niềm tin, không
muốn tin lời dạy rằng Chúa có chương trình của
Ngài. Con chỉ muốn học theo Chúa nửa vời “Xin
cho con khỏi uống chén đắng nầy…” và dừng lại ở
đó.

3. Hồi chiều dự Lễ Lá thật sống động trong nhà thờ,
về đọc thêm bài viết: “Chúa nhật Lễ Lá nhắc cho chúng
ta biết rằng, đau khổ và vinh quang là hai chiều kích luôn
song đôi với nhau. Sống trên đời là đối đầu với đau khổ,
rồi qua đau khổ dẫn đến vinh quang. Vì Lễ Lá đưa chúng
ta vào sự khổ nạn của Chúa Giê-Su Kitô. Đó là khi chấp
nhận bằng lòng vác Thập giá mình và theo chân Chúa
Giê-Su, như thế là chúng ta cùng chia sẻ gánh nặng với
Người, noi gương Người vác Thập giá. Nhưng điều quan
trọng là không phải vác đi trong than khóc, mà là trong hy
vọng. Vì với Chúa Giêsu, đau khổ và chết chóc không dồn
con người vào ngõ bí, mà là dẫn đưa con người đến vinh
quang cả ngày sống lại hiển vinh.”

4. Bước vào Tuần Thánh tưởng nhớ cuộc khổ
nạn của Chúa Giêsu, mình xin Chúa thêm lòng tin và
ân sủng biết vâng phục, phó thác cuộc đời theo
Thánh ý Chúa dù gặp nghịch cảnh. Học theo gương
Chúa để những sự không như ý mà mình phải gánh
chịu không là Thập Giá mà sẽ là Thánh Giá, khi biết
dâng lên Chúa tất cả mọi sự và vì lòng yêu thương
nên phục vụ chứ không phải để đánh đổi gì khác.
Không đòi hỏi Chúa cho thấy dấu lạ ngay bây giờ,
trước mắt, như tôi phải được điều nầy, con cái phải
thế kia, vì nghĩ mình là người tông đồ hăng say và
nhiệt thành! Cuộc sống sẽ tràn đầy bình an, cho dù
trong mọi hoàn cảnh đầy bất an nếu mình đặt trọn
niềm tin vào lời Chúa như lời thánh Phaolô xác
quyết: “Phaolô trồng, Apollo tưới, nhưng chính
Thiên Chúa mới là Đấng đem lại kết quả.”

Làm thế nào để có niềm hy vọng khi đang đau khổ?

ĐHS

Bản Tin Ultreya  Tháng 4 - 2017

Trang 5

Bản Tin Ultreya  Tháng 4 - 2017

Trang 6

Trở lại…
Thưa quý anh chị,
Sự “trở lại” việc họp nhóm trên cũng là một động
lực đã tạo sự phấn khởi trong em khi nhớ tới trách
nhiệm mà em mới vừa nhận.
Như quý ACE đã biết, cách đây vài tháng
em cũng đã nhận một nhiệm vụ làm trưởng Khối Tiền,
trong lúc đó thật sự em không muốn, vì tuổI PT còn
non trẻ quá, nhưng các anh chị trong BDH nói vừa làm
vừa học chứ không có gì là khó. Vì vậy em đã nhận.
Một trong những việc của Khối Tiền là tìm kiếm
những người muốn đi dự khóa, xét hồ sơ và làm thủ
tục để chuẩn bị cho họ đi khóa 3 ngày. Năm nay chúng
ta không mở khóa nên em cảm thấy mình bị thất nghiệp
😉 và mặc dầu anh Minh đã gửi tài liệu và nhắc nhở
em kêu gọi mọi người làm palanca nhưng em vẫn hờ
hững vì chính em không làm palanca thì sao lại kêu
gọi ai được!
Nhưng như em đã nói ở trên, sau khi nhóm em đi
họp trở lại và qua sự nhiệt tình của các anh em trong
nhóm cũng đã làm cho tinh thần em phấn chấn hơn.
Em đã cầu nguyện nhiều hơn và suy nghĩ rằng Chúa đã
trao cho em nén bạc mà em đã chôn dấu đâu đó thì
chắc là Chúa sẽ buồn lắm.
Vì vậy hôm thứ tư Lễ Tro, em đã mạnh dạn gửi
email xin quý anh chị Cursillistas làm palanca, như
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một hy sinh trong mùa chay để dâng lên Thầy Chí
Thánh. Và đó cũng là lần đầu tiên em tham gia thực
hành một trong nhiều nhiệm vụ của Trưởng Khối Tiền.
Rồi em bắt đầu lần một chuỗi mỗi ngày, cầu xin theo
ý Hội Thánh và cầu nguyện cho phong trào. Em sẽ cố
gắng làm vậy ít nhất là 40 ngày, để đồng hành với Chúa
Kitô trong 40 đêm ngày chay Thánh xưa.
Em cũng đã kêu gọi nhóm Giuse của chúng em hy
sinh bỏ chút thì giờ để làm palanca trong mùa chay này.
Nhóm cũng đã hưởng ứng nên em rất vui và cảm động
lắm. Nhóm chúng em có 10 người nên sẽ được 400
chuỗi sau 40 ngày.    Đây chỉ là một việc làm khiêm
nhường so với bao nhiêu người đạo đức khác nhưng em
vẫn tin “kiến tha lâu sẽ đầy tổ” nên em hy vọng đây là
bước khởi đầu cho một việc làm đạo đức của một nhóm
mang tiếng “nguội lạnh” như chúng em!
Thưa quý anh chị.
Cầu nguyện, lần chuỗi, hy sinh, hãm mình là những
palanca rất cần thiết cho PT và người Cursillista. Muốn
đạt tới mục đích trong công tác Tông đồ chắc chắn
chúng ta phải cần rất nhiều đến Palanca. Mùa chay là
mùa để cho em thực tập và kêu gọi nhiều người làm điều
Chúa dạy, để mọi người được đi theo đường của Chúa
và giống Chúa hơn trong mỗi ngày.
Phaolô N.T.Phú

Trang 7

ursillo - Hỏi Đáp

BBT Phụ Trách

[Hỏi] Hỏi Đáp [HĐ] ơi, đôi lúc Lính Mới [LM] tui nghĩ, cái
phần HĐ ni hình như chỉ dành cho những “LM” như tui thì phải!
Tại “mới” nên không biết, và tại không biết nên mới “hỏi” phải
không? Ừ, mà thôi tui xin vào đề đây: Nghe trong danh sách, Phong
Trào [PT] mình có nhiều Cursillistas lắm, mà sao LM tui chi gặp có
vài khuôn mặt quen thuộc mổi lần họp Ultreya vậy hah? Đến Trường
Lãnh Đạo [TLĐ] thì lại càng thấy vắng vẻ, ít ỏi hơn! Tại sao vậy
HĐ? Làm sao để mình có thể gặp gỡ hết tất cả những khuôn mặt
trong gia đình Cursillo hở HĐ?
Ký tên: LM.
[Đáp] LM thân mến, phần Hỏi Đáp này dành cho tất cả Cursillistas không phân biệt “lính mới” hay cũ. Khối Truyền Thông cũng
nhận được những câu hỏi của “lính cũ… mèm” (cỡ vài chục năm
tuổi PT đó.)
Về vấn đề số Cursillistas tham dự những sinh hoạt như Ultreya
và TLĐ, HĐ xin được trả lời theo kinh nghiệm cá nhân – Ban Điều
Hành [BĐH] PT lúc nào cũng quan tâm đến vấn đề này - BĐH đã và
vẫn đang tìm phương cách để cổ động Cursillistas đến tham dự: Nhờ
các Trưởng Nhóm thông báo và kêu gọi, nhắc nhở Nhóm mình, lấy
ý kiến để thay đổi cách tổ chức các buổi Ultreya, trao một số trách
nhiệm của Khối Hậu cho các Nhóm phụ trách, có nhóm giử trẻ cho
các bà mẹ (khi cần…) Tuy nhiên, vì mỗi người một hoàn cảnh khác
nhau - công việc, gia đình, sinh hoạt các Hội Đoàn cùng ngày v.v…
đã không thể đến tham dự được! PT chúng ta vẫn luôn có những
buổi sinh hoạt Ultreya thường xuyên và cố định, để tất cả những
Cursillistas khi có thể, sẽ đến. TLĐ thì lúc nào cũng mở rộng cửa
đón mời tất cả quý ACE Cursillistas, mới cũng như cũ, đến sinh hoạt
để cùng nhau học hỏi tìm hiểu thêm về PT, để rồi có thể đóng góp
bàn tay phục vụ tha nhân – qua chính những Cursillistas trong gia
đình Cursillo Giáo Phận. Những người tham dự TLĐ thường xuyên
là những người đã chọn PT là một Môi Trường chính yếu của mình
(bên cạnh gia đình).
Hàng năm, BĐH thường tổ chức những ngày Tĩnh Tâm, Mừng
Lễ Bổn Mạng PT, các Khóa Hội Thảo… để các Cursillistas có cơ hội
gặp gỡ, hàn huyên kết bạn, và khơi dậy ngọn lửa đã được thắp sáng
trước đây!
Mong rằng HĐ đã giải đáp được phần nào những thắc mắc của LM
De Colores! HĐ

[Hỏi] Có một lần tui tham dự Đại Hội
Quốc Gia, nghe một Cursillista ngành tiếng
Anh chia sẻ. Khi bắt đầu, anh tự giới thiệu
(giống như mình “Tôi tên... tham dự Khóa
xx, năm xxxx, tại…) nhưng thay vì dung chữ
“attend” ( = “tham dự” ) thì anh nói “I
lived the Cursillo…” Somehow, the word
“LIVED” has stucked in my mind since
then! Có thể nào HĐ giải thích thêm về
động từ này không? Và tại sao chúng ta
không dùng chữ “SỐNG” thay cho chữ
“tham dự”? Cám ơn HĐ nhiều nha?
Ký tên: Tui.
[Đáp] Cám ơn “Tui” đã chia sẻ nhận xét
rất hay này. Gần đây, HĐ cũng may mắn được
tham dự Đại Hội Miền và sinh hoạt chung với
các ngành khác ngôn ngữ. Cũng đúng như
“Tui” đã nhận xét, họ luôn luôn dùng chữ
“sống” chứ không dùng chữ “tham dự.” Khi
nghe, HĐ cũng cảm thấy chữ “Sống/Lived”
mang nhiều ý nghĩa hơn, “cảm” hơn, như
“Tôi đang sống Ngày Thứ Tư của tôi.” Có lẽ
ngành VN dùng chữ “tham dự” vì thói quen từ
thuở ban đầu! (Giống như trước đây hình như
người Công giáo vẫn thường nói “Đi xem Lễ
ngày Chúa Nhật.” vậy!) Mà thật vậy, tương
tự trong trường hợp các Rollistas trước khi
nhận và nói một Rollo, người Rollistas cần
phải SỐNG rollo đó ít ra phải 6 tháng trước
Khóa và suốt ngày thứ tư. Vì PT mình cần rao
truyền Tin Mừng qua CHỨNG NHÂN sống
chứ không phải bằng lời nói!
HĐ xin sẽ nghiên cứu thêm để có thể trong
tương lai ngành VN mình sẽ thay đổi và dùng
chữ “Sống” thay cho chữ “Tham dự”
Thân mến, HĐ

Cám ơn “Tui” và LM một lần nữa. Mong rằng Tui cũng như LM tiếp tục có những câu hỏi góp ý với KTT để chúng ta
cùng phục vụ cho PT và cho tha nhân trong Tình Yêu của Thầy. De Colores! ĐC
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ursillo - đó đây…

Lucia HK Phụ Trách

• Tiệc mừng Thánh Quan Thầy Phaolo của phong trào Cursillo và mừng Xuân Đinh Dậu Ngày 22 tháng
giêng 2017. Khoảng 100 Cursillistas thuộc liên nhóm Dallas tham dự trong bầu khí đón Tết, có 7 nhóm
ghi danh & chuẩn bị trước nên đã giúp cho chương trình văn nghệ giúp vui thêm phần hào hứng, vui nhộn.
Những nhóm không ghi danh bị phạt bất ngờ là cùng múa theo cô MC Hồng Lĩnh… Cũng quá xá hay!
• Tĩnh tâm Mùa Thương Khó 2017 - Năm nay, BĐH dời ngày họp Ultreya tháng 4 vào thứ hai 4/10, để
cho Cursillistas cùng được tham dự tĩnh tâm do GX ĐMHCG tổ chức vào đầu tháng 4, từ thứ hai đến thứ
tư 4/3-4/5.
Tưởng cũng xin nhắc lại là tờ BTU #28 sẽ in ra và gửi đến quí anh chị không xử dụng email. Khối Truyền
Thông [KTT] hy vọng liên nhóm đón nhận BTU qua online (& Website: www.Cursillodallas.com,) để theo
dõi những tin tức, sinh hoạt của phong trào, hầu tăng phần khích lệ để BTU mỗi ngày một phong phú hơn.
Đa tạ.
• Đại Hội Ultreya Thế Giới lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Fatima, Portugal vào ngày 4 - tháng 6 năm nay.
Quý anh chị Cursillistas muốn tham dự xin liên lac trực tiếp vớI BTC qua OMCC Website at
http://www.orgmcc.org/en/.
• National Encounter 2017, năm nay kỷ niệm năm thứ 60 phong trào Cursillo được thành lập tại Hoa Kỳ.
Đại Hội sẽ được tổ chức vào cuối Tháng Bảy, từ 7/27-30 tại Trinity University, San Antonio TX. Mẫu đơn
và link ghi danh đã được BĐH PT GP gửi ra cho PT Dallas. Theo tin trên National home page, registration
và điểu lệ được ấn định như sau:
* Từ 1/15 - 6/15 với lệ phí là $340 ăn ở cho ba ngày đại hội. Trả đủ lúc ghi danh.
* Ghi danh trể là từ ngày 6/16-30 với lệ phí $400.
* Ghi danh trể sau ngày 6/30 không bảo đảm được tham dự.
* Nếu cancel trước ngày 5/30, lệ phí sẽ được hoàn trả sau khi trừ $40.
* Nếu cancellation sau ngày 5/31, lệ phí sẽ không được hoàn trả (no exception).
* Nếu hơn 150 người thuộc một ngôn ngữ riêng (i.e. Vietnamese) ghi danh trước ngày 30/4, BTC sẽ
có thông dịch viên cho ngôn ngữ đó.
* Khi ghi danh, xin quý anh chị Cursillistas cũng vào link của PT Giáo Phận để BĐH PT sắp đặt cùng
di chuyển chung.
• Phong Trào Giáo Phận Austin (Miền VIII) đang chuẩn bị Ba Ngày Tĩnh Tâm Hội Thảo trong Tháng Tám
(từ ngày 11 đến 13) ngay sau National Encounter. Xin quý anh chị. Cursillistas làm palanca cầu nguyện cho
PT Austin và những ước muốn phục vụ trong tương lai được đúng theo ý Thầy.
• Phong Trào Giáo Phận Dallas (Miền VIII) sẽ tổ chức Khóa CDC vào tuần lễ đầu Tháng Mười (5-8/10) tại
Dòng Biển Đức, Palestin, Texas. Xin quý anh chị Cursillistas Khắp nơi, nhất là trong Miền VIII, chuẩn bị
tham dự và làm palanca cho Khóa. Xin Thầy cùng đồng hành với tất cả chúng ta. De Colores!
H.K.
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ursillo - Tin Tức

HKT Phụ Trách

Xin Cầu Nguyện !!!
* Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa đón nhận Linh Hồn người thân của các cursillitas trong
liên nhóm ĐMHCG vào Thiên Đàng, đặc biệt trong đầu năm 2017 cầu cho:
- LH cụ bà Maria Nguyễn Thị Đượng, thân mẫu cursillista Maria Teresa Phạm Thị Vân
(Bài) Khóa 2 Dallas đã về cùng Chúa ngày 20 tháng 3, 2017.
- LH ông Micae thân phụ cursillista Nguyễn Chánh Thi Khóa 5 Dallas đã được Chúa gọi
về ngày 18 tháng 3, 2017.
- LH ông Micae thân phụ cursillista Huệ, trưởng nhóm Phalô 1 đã được Chúa gọi về ngày
14 tháng 2, 2017.
* Xin cầu nguyện cho tất cả quí cursillistas đang đau yếu được Thầy ban ơn sức mạnh hồn xác
để luôn chấp nhận theo Thánh Ý Chúa.
Chúc Mừng !!!
* Chúc mừng Thầy Phó Tế Gioan Vũ Thanh Sang, K5 Dallas, sẽ được thụ phong Thiên Chức Linh
Mục cùng với quý thầy Phó Tế Dòng Chúa Cứu Thế, lúc 10g sáng, Ngày 20 Tháng 05, 2017 tại
Đền Đức Mẹ Hằng Cúu Giúp, 2417 W. Little York Rd, Houston, TX 77091.
Xin Chúa gìn giữ ban ơn giúp sức cho quý Thầy luôn vững mạnh noi gương Thầy Giêsu là mục
tử tốt lành chăn dắt đoàn chiên và chu toàn mọi sứ mệnh Chúa trao trong Thiên Chức Linh Mục.
Thông Báo:
* Đại Hội Toàn Quốc 2017- Kỷ Niệm 60 Năm Cursillo tại Hoa Kỳ
Đại Hội Toàn Quốc sẽ được tổ chức vào Ngày 27 – 30 Tháng 07, 2017 tại Đại học Trinity, cách
phi trường ở San Antonio, tiểu bang Texas khoảng 7 phút.
Ghi danh: https://www.natl-cursillo.org/tieng-viet/don-ghi-danh-dai-hoi-cursillo-toan-quoc-2017
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
Chú ý: TLĐ Tháng 5 sẽ dời sớm 1 tuần Ngày 22/05/2017 (May 22nd) để tránh Memorial
weekend.
* 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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