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A

nh Chị Em Cursillistas quý mến,
Trong Bản Tin Ultreya kỳ này, tôi muốn tất
cả chúng ta cùng ôn lại một số điều căn bản
về ơn gọi của người tín hữu giáo dân để thêm lòng xác
tín về ơn gọi của người Cursillistas là trở nên muối cho
đời (Mt 5:13). Điều cốt lõi nhất, đó là khi nhận phép
Thánh Tẩy, người tín hữu nào cũng được thông phần
vào sứ vụ tư tế, tiên tri và vương đế của Đức Kitô. Vậy
riêng với người tín hữu giáo dân thì việc tham gia vào
các sứ vụ này như thế nào? Theo Toát Yếu Giáo lý Giáo
hội Công giáo thì người giáo dân thực hiện các sứ vụ này
như sau:
† Sứ vụ tư tế: “Khi [người giáo dân] dâng hiến… cuộc sống riêng của họ,
cùng với tất cả các hoạt động, lời cầu nguyện và việc dấn thân làm tông đồ, cuộc
sống gia đình và lao động hằng ngày, những khó khăn trong cuộc sống mà họ
chịu đựng cách kiên nhẫn và những lúc thư giãn thân xác và tinh thần. Bằng
cách đó, người giáo dân, dấn thân cho Đức Kitô và được Chúa Thánh Thần
thánh hiến, cũng dâng chính thế giới lên Thiên Chúa.” (số 189)
† Sứ vụ tiên tri: “Khi [người giáo dân] luôn đón nhận trong đức tin Lời của
Đức Kitô và loan báo Lời đó cho thế giới bằng chứng từ đời sống của họ, cũng
như qua lời nói, hoạt động rao giảng Tin Mừng và huấn giáo. Việc rao giảng Tin
Mừng như vậy đạt được hiệu quả đặc biệt vì việc này được thực hiện trong các
hoàn cảnh bình thường nơi trần thế.” (số 190)
† Sứ vụ vương đế: “Người giáo dân tham gia vào sứ vụ vương đế của Đức
Kitô khi đón nhận từ nơi Người quyền năng chiến thắng tội lỗi, nơi chính họ
và trong thế giới, qua việc từ bỏ bản thân và sống đời sống thánh thiện. Họ
thực hành nhiều tác vụ khác nhau để phục vụ cộng đoàn và họ làm cho các
hoạt động trần thế của con người, các cơ chế xã hội thấm nhuần những giá trị
luân lý.” (số 191)
Nói một cách khác, người tín hữu giáo dân có một ơn gọi đặc biệt trong môi
trường gia đình và xã hội. Cũng chính trong những môi trường này mà họ được
mời gọi sống đời thánh thiện và làm chứng nhân cho Tin Mừng Chúa Kitô qua
cuộc sống khiêm nhường, bác ái, công bằng, phục vụ và hy sinh. Đây là một ơn
gọi cao quý và đồng thời cũng là một thách đố không nhỏ! Nhưng với ơn Chúa
Thánh Thần và nỗ lực bản thân qua việc kiên trì sùng đạo, học đạo và hành đạo,
cùng với sự đồng hành của nhiều anh chị em Cursillistas khác, chắc chắn mỗi
người sẽ trở thành những người môn đệ thừa sai đắc lực của Chúa Kitô!
De Colores!
Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Bản Tin Ultreya

T

rường Lãnh đạo - “Trường tư tưởng” - nơi mọi người
đến với nhau để cùng chia sẻ những ý tưởng cùng
nhau khám phá, đào sâu kiến thức và học hỏi lẫn nhau.
Họ cùng đi đến một sự hợp nhất của mục đích và sự
cảm thông trong Phong Trào.
Trong tâm tưởng của Phong Trào Cursillo, là Cursillistas ai cũng
có thể là người Lãnh đạo.
Phong trào cần có một nhóm Lãnh đạo nòng cốt, là những người
chuyên tâm học hỏi, để đào sâu sự hiểu biết về tâm tưởng, mục đích,
và phương pháp của Phong trào Cursillo. Họ hoạt động như men
trong một cộng đồng rộng lớn hơn, theo một cách thức rất tự nhiên
và bình thường. Là men trong Phong Trào, họ không thuyết giảng
mà là chứng nhân sống động cho cốt lõi của Đặc sủng Cursillo.
Trong Cursillo không có thứ bậc, nghề nghiệp, hay địa vị. Mỗi
người có những ơn gọi khác nhau và làm với hết khả năng của mình
cho Phong Trào.

Trường Lãnh đạo là gì?

• Trường Lãnh đạo là một nhóm bạn hữu mà trong đó mỗi cá nhân
và cả tập thể đều có niềm tin vào Chúa Kitô. Họ đặt Chúa trên
chính cuộc sống của họ, để Người dẫn dắt cuộc đời họ, họ gắn
bó chặt chẽ với Phong Trào, và sống đời sống Cursillo một cách
rất kiên trì.
• Trường Lãnh đạo đã là nơi các ý tưởng đuợc chia sẻ và thảo
luận. và tìm hiểu sâu hơn thế nào là sống những gì là căn bản của
một người Kitô hữu, và từ đó tìm ra những áp dụng thực tế trong
Phong trào.
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Mục Tiêu của Trường Lãnh đạo

Thiên Chúa không kêu gọi những người có đủ khả năng, nhưng
Ngài sẽ ban khả năng cho những người Ngài kêu gọi. Lãnh vực hoạt
động của Trường Lãnh đạo là toàn bộ phạm vi của Cursillo, về Đặc
sủng bao hàm ý nghĩa và nội dung của Ultreya, Tiền Cursillo, Khóa
3-Ngày và Hậu Cursillo.

Mục đích của Trường Lãnh đạo

• Để kết bạn qua những buổi họp nhóm, Ultreya, Văn phòng điều
hành và Trường Lãnh đạo.
• Để làm bạn với Chúa Kitô;
• Để biết về phương pháp Cursillo;
• Để tập trung vào kiềng ba chân là sùng đạo, học đạo và hành
đạo.
• Tạo sự khao khát Thiên Chúa;
• Để làm chứng nhân cho Chúa Kitô - giúp những người xa cách
hiểu và tin rằng Thiên Chúa yêu thương họ.
• Để hỗ trợ buổi Ultreya; huấn luyện đội ngũ lãnh đạo cho khóa
Cursillo; tổ chức và sắp xếp nhân sự cho Văn phòng điều hành
và cung cấp Palanca.

Thái độ cần có của người Lãnh đạo

• Người lãnh đạo Cursillo là một ơn gọi đòi hỏi một năng lực tông
đồ, một thái độ và sự thao thức bao gồm:
• Sự trưởng thành tâm lý

• Trường Lãnh Đạo được tiến hành bởi một nhóm bạn hữu, phục
vụ nhau qua tình bạn.

• Sống thành thật

• Trường Lãnh Đạo giúp làm sâu sắc thêm chủ đích của Cursillo.
Nếu không có mục đích vững chắc là làm dậy men đời sống Kitô
trong môi trường của mình, thì chúng ta vẫn chưa hiểu gì về
Cursillo.

• Hiệu quả tông đồ: tin tưởng, phó thác hoàn toàn, làm chứng tá
cho Chúa và sống theo Thánh Ý Ngài trong môi trường của
chúng ta.

• Trường Lãnh đạo là một thái độ hơn là một cấu trúc. Cũng thế,
Cursillo là một phong trào chứ không phải một tổ chức. Tuy
nhiên, để có được hiệu quả, cần phải có một vài sự sắp xếp, tổ
chức cho Trường, nhưng phải giữ cho thật đơn giản và để cho
Trường lớn lên và phát triển.
Trường Lãnh Đạo có thể được mô tả tốt nhất như là những người
gìn giữ ngọn lửa của vị Sáng lập, để nó cháy sáng như ngọn hải
đăng soi đường cho mọi người đi.

www.cursillodallas.com

• Sống chính trực

Diễn Tiến Buổi Họp Trường Lãnh Đạo

1. Là một cấu trúc quan trọng của phong trào, Trường Lãnh đạo
phải trung thành với phương pháp và Đặc sủng của Phong Trào.
Việc thúc đẩy và tổ chức các buổi họp được trao phó cho Trưởng
Trường Lãnh Đạo cùng với sự góp ý của Văn phòng điều hành.
2. Cầu nguyện: Mỗi buổi sinh hoạt của Trường Lãnh Đạo phải bắt
đầu và kết thúc bằng cầu nguyện.

“Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em” | 2
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3. Họp nhóm Lãnh đạo: Lượng giá lại những sinh hoạt hằng ngày của
mình, và xem chúng đuợc áp dụng như thế nào cho sự thăng tiến của
Phong Trào và sự rao giảng tin mừng trong các môi trường.
4. Rollo Tín lý: do Linh hướng – một linh mục, phó tế hay tu sĩ có lời
khấn – trình bày. Rollo này góp phần vào tiến trình hoán cải của
những người lãnh đạo qua sự gỉảng giải về những cách để đào sâu
thêm tương quan với Thiên Chúa.
5. Rollo về Kỹ thuật: do một Cursillista trình bày, giải thích về kỹ
thuật của Tiền Cursillo, Khóa 3-Ngày, hoặc Hậu Cursillo, và lý do
“tại sao” của mỗi phần. Giải thích về Bản chất, Mục đích, Tâm
tưởng và Phương pháp dưới ánh sáng của Đặc sủng Phong Trào.
6. Các Khối: Cần có thời gian trong trường Lãnh đạo để cả ba khối có
thể làm việc. Quan trọng là để cho mỗi khối hội họp và thực hiện
chức năng của mình như là một bộ phận trong cả một tiến trình.
7. Báo Cáo của Các Khối
8. Các Thông báo

Kết luận

Trường Lãnh Đạo là trường của tư tưởng và phản ảnh, có thể mang
mọi người lãnh đạo tới một sự đồng nhất trong mục đích và hiểu biết về
Đặc sủng của Phong trào.
Trường Lãnh Đạo được mở ra cho những Cursillistas luôn thao thức
và muốn cống hiến công sức để phục vụ Phong trào; cũng như những ai
muốn biết thêm về Phong trào, và muốn tìm hiểu làm sao để sống phương
pháp Cursillo cho trọn vẹn.
Chìa khóa sự thành công của Trường
Lãnh Đạo, là qua đối thoại, những
người lãnh đạo tìm kiếm sự hiệp
nhất, cung cấp một sự cân bằng
vào ba lãnh vực: Tiền Cursillo,
†
Khóa 3-Ngày và Hậu Cursillo. C
Giuse Nguyễn Quang Minh

Lần đầu Khóa Trưởng
Sợ nhiều hơn lo

Một tay nắm Chúa

Suy nghĩ đắn đo

Tay nắm Anh Em

Có nên từ chối

Phục vụ yêu thương

Nhiệm vụ thay đổi

Cùng nhau lên đường

Kể từ khóa Năm

Mở mang nước Chúa

Những tưởng vẫn làm

Khóa Bảy Dallas

Trưởng Ban Học Tập

Đã được mở ra

Ai dè lập cập

Nhờ anh em ta

Chẳng biết thế nào

Hợp cùng với Thầy

Anh Chương thì thào

Cố công gắng sức

Vũ làm khóa trưởng

Lần đầu tổ chức

Kỳ này đó nghen!

Tại dòng Biển Đức

Đang ngồi té ghế

Khó khăn phiền phức

Trời đất cuồng quay

Nhưng lòng không lay

Không uống mà say

Quyết chí cùng Thầy

Rằng anh quá liều

Chúng con thả lưới!

Giao việc cao siêu

Ba ngày vui tươi,

Em mần sao nổi

Ngập tràn hạnh phúc!

Lựa tìm cách chối

Khóa đã kết thúc

Hẹn đến tháng sau

Nhưng khóa đời ta

Em liệu thế nào

Mới thật sự ra

Sẽ cho anh biết

Là khóa nối dài

Thôi thì mọi việc

Phong Trào quen gọi

Phó thác cậy trông

Là Ngày Thứ Tư

An tâm vững lòng

Tất cả mọi sự
Cảm tạ ơn Thầy!
Bùi Thanh Vũ

www.cursillodallas.com
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KHÓA 7

Việc
mở
khóa
Cursillo nghe có vẻ đơn
giản, nhưng thật ra chúng
ta đã phải bỏ ra biết bao
nhiêu tâm trí và công sức
cho việc tổ chức. Nếu
không có ơn riêng của
Chúa qua lời cầu nguyện
của các anh chị trong
Phong Trào ở khắp mọi
nơi trên Thế Giới, cũng
như lòng nhiệt thành và tinh thần hy sinh phục vụ của các quý anh
trợ tá và cộng đồng Ngày Thứ Tư thì Khóa Ba Ngày chắc khó có thể
thực hiện.
Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh Đạo đã bắt đầu triệu tập
các buổi họp thảo luận việc chuẩn bị cho công tác tổ chức khóa 7
Nam. Thế rồi các Ban được hình thành và bắt đầu hoạt động. Tháng
2 năm 2019, Ban Học Tập đã có lịch trình thực tập Rollos cho các
Rollistas cũ và mới và đã lên chương trình ngày Tổng Thao Dợt. Ban
Hành Chánh kiểm kê các vật dụng cho Khóa, Ban Phụng Vụ lên
chương trình tập hát. Ban Ẩm Thực đã lên menu cho những món ăn
ngon và bổ dưỡng. Năm nay Khóa 7 Nam được tổ chức tại Đan viện
Biển Đức, Kerens, TX.
Tiếp đến là 8 tuần Tĩnh Tâm để giúp quý anh trợ tá suy gẫm học
hỏi về các nhân đức như khiêm nhường, bác ái, vâng phục và các đức
tính như cầu nguyện, hy sinh, hiệp nhất v.v… những nhân đức và đức
tính này là những điều kiện cần thiết cho người trợ tá, đồng thời cũng
còn những buổi thao dợt các nghi thức của Khóa.
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•
Trợ tá đi mới nhất vào năm 2017 Dallas.
•
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Dallas có nhiều tân
Cursillistas nhất: 11 anh.
•
Khóa Sinh check in đầu tiên đến từ Austin và Khóa Sinh
check in cuối cùng đến từ Murphy, TX.
Buổi lễ Mãn Khóa (Clausura) qua những chia sẻ của quí anh tân
Cursillistas, cho thấy nhờ Khóa Cursillo, quý anh đã thay đổi quan
điểm của mình về cuộc sống, lãnh hội được tinh thần sứ điệp của
Khóa học. Tạ ơn Chúa, Khóa học đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp,
và chúng ta cũng phải cám ơn nhau, đã có những giây phút sống và
†
làm việc bên nhau trong niềm vui và bình an. C
NQM

Nguyễn Chánh Thi
Có một tình yêu chưa lần phai nhạt
Dẫu roi đòn nhục hình hay mão gai
Tình yêu ấy không hề biết chia cách
Dẫu thân hình chịu đau chết vì yêu

Ngày chờ đợi đã đến, 9:00 sáng 18/7/2019, các Ban tập trung tại
Trung Tâm Thánh An Phong để chở dụng cụ đến Đan viện Biển Đức
vào lúc 12:00 giờ trưa. Sau đó rất là nhiều công việc phải hoàn thành
kịp cho Thánh Lễ Khai Khóa cho trợ tá lúc 4:00 giờ chiều và nghi
thức Khai Khóa lúc 6:30 giờ.

Vì yêu con Ngài được sai xuống thế

Các ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chúa Nhật từ 6:00 giờ sáng đến
10:00 giờ đêm, người nào việc ấy cứ thế mà thi hành một cách trật tự
lặng lẽ trong tinh thần hiệp nhất và thân thương. Nếu có một điều gì
đó không được như ý, nhưng với sự khoan dung, chịu đựng và khiêm
hạ theo tinh thần Cursillo, mọi sự sẽ qua đi và tâm hồn vẫn giữ được
niềm thơ thới hân hoan.

Lòng sốt mến con phận người yếu đuối

•

•

•
•
•
•
•

Khóa 7 Nam gồm có 15 Anh Khóa Sinh đến từ:
•
1 ở Georgia
•
1 ở Austin
•
1 ở Oklahoma
•
1 ở Plano
•
11 ở Garland
Có 4 Cha trong Khóa gồm:
•
1 Cha Linh Hướng
•
2 Cha Ngồi Tòa (và cũng là Rollistas)
•
1 Cha Rollista
Khóa Sinh trẻ tuổi nhất (47t) đến từ Austin
Khóa Sinh cao tuổi nhất (73t) đến từ Oklahoma
Trợ tá cao tuổi nhất và trẻ tuổi nhất cùng đến từ Dallas.
Trợ tá ở xa nhất đến từ Oklahoma City, OK.
Trợ tá đi Khóa lâu nhất là Khóa 1 Chicago, Illinois.

www.cursillodallas.com

Chịu khổ hình thay thế cho tình yêu
Tình yêu ấy bao la hơn biển cả
Con lấy chi đáp trả tình yêu Ngài
Nguyện xin Ngài nâng đỡ tâm hồn con
Dẫu thái sơn có nghìn trùng bát ngát
Đâu sánh bằng tình Chúa mến thương con
Ngàn năm trước yêu con Ngài xuống thế
Lấy thân mình phủ lấp tội nhân gian
Phận hèn mọn con nào đâu thấu hiểu
Đâu là tình hy sinh chết vì con
Ôi cao siêu Chúa đã yêu con rồi
Con chơi vơi trên dòng sông nước trôi
Đêm bơ vơ con đây nhìn lên Chúa
Xin một đời mến Chúa yêu anh em
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CHUYỆN

2 TÂM HỒN

H

ôm nay bầu trời thật trong sáng, 10:00 giờ Thứ Sáu
ngày 13, ngày của Thiên Chúa đã dựng nên. Vừa lái
xe và suy nghĩ một chút, không biết mình có nên
gọi, mời AC đi chung với mình cho vui không, vì
hôm nay không phải là ngày thường lệ đi công tác; nhưng rồi cũng
bấm số gọi:
Chào AC hôm nay có thì giờ đi thăm và cầu nguyện cho một cô
dược sĩ trẻ bị hôn mê và đã được đưa về hospice không?
AC trả lời: hôm nay tôi có hẹn với nha sĩ vào lúc 1:30, chắc còn
đủ thời giờ đi thăm.

Ngày hôm sau, ngồi trong nhà nguyện đang đọc bài: Đường của
Người Môn Đệ: Đường Thập Giá, Đường Hạnh Phúc (Dongten.net)
thì nhận được iMessage của Hạnh: “Anh chị đến dự tiệc trà để có cơ
hội được qúy thầy khai tâm nha”
Tôi đáp lại bằng cách gởi trang web dongten.net đang đọc cho cô.
Cô hỏi: “vậy anh chị B có sắp xếp dự TIỆC TRÀ SUỐI TỪ
không chị? Chị sẽ cảm nhận được năng lượng thanh tịnh và tuệ giác,
từ bi nơi hai vị thầy giác ngộ.”
Tôi dứt khóat: “Mình không đi được nhưng cũng xin dâng một
lời nguyện cho mọi người trong Thánh Lễ sáng nay”.
Hai tâm hồn còn nhiều ray rứt của những mảnh tình tan vỡ đã
như không còn nghĩa gì, đang muốn tìm cội nguồn hạnh phúc. Họ
như những hoang đảo! Xin cho họ tìm gặp được Chúa KITÔ.

†
Lạy Chúa sao lời nguyện của con còn một chút gì vấn vương…? C
NT

Vậy AC sửa soạn, khoảng 20 phút nữa em đến đón, em đang lái
xe. Khi tới thì AC sẵn sàng đợi ngoài cổng rồi. Đọc địa chỉ thấy trung
tâm không biết có khó tìm? (Đoàn quân của Mẹ đang đi vào trận
chiến xin Mẹ cùng đi với chúng con, tôi cầu nguyện). Lái xe không
xa lắm, đến nơi lên phòng đang khi đợi để đựợc phép vào, chúng tôi
đọc kinh Lòng Chúa Thương xót, khi được vào trong phòng, chúng
tôi nhận thấy bệnh nhân là một cô gái thân hình mỏng manh tuổi còn
trẻ và có nét đẹp dịu dàng, nhưng một bên phải của đầu thì bị móp
lại, tôi đọc một mảnh giấy dán ngay trên đầu giường “sọ bên phải
không có xương”. Đôi mắt của cô mở lớn như nhìn chúng tôi, như
muốn nhận thấy sự vật, tôi đến gần bên và cầm lấy tay cô, AC lấy
chuỗi đưa ra như muốn nói: chúng tôi đang cầu nguyện cho cô,
không biết cô có cảm nhận điều gì không, nhưng mắt cô từ từ nhắm
lại nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ. Ra về tôi nói với AC: trung tâm này
đẹp và yên tĩnh tôi cảm thấy một chút nhẹ nhàng, một chút bâng
khuâng… AC cũng đồng cảm nghiệm…
Sau khi chở AC về văn phòng nha sĩ, trên đường về, tôi dừng lại
tiệm Walmart gần nhà để lấy thuốc, tôi thích tiệm này vì có dược sĩ
và người giúp là Việt nam. Tôi nhận thấy cô dược sĩ hình như “xuống
tóc qui y kiểu tu bên Phật giáo”. Đang nói chuyện và trả tiền thuốc
thì cô dựơc sĩ đến gần khơi chuyện hỏi tôi:
Chị có bao giờ đi nghe về Giác Ngộ Khai Tâm của 2 vị thiền sư
sẽ về Euless tuần này?
Tôi trả lời: chưa bao giờ, nhưng ở đây các linh mục Dòng Tên
vẫn thường xuyên mở những khóa tĩnh tâm Việt, Mỹ tại trung tâm rất
đẹp cạnh bờ hồ.
Cô lại nói: Chúa đâu có ngăn cản mình đâu, em cũng là người
công giáo, (cô còn đọc cho tôi nghe Kinh Lạy Cha và Kinh Kính
Mừng,) chồng em là con cháu của các thánh tử đạo, nhưng chúng em
đã ly dị…! Rồi cô đưa cho tôi xem vé mời, tôi im lặng lấy phone ra
chụp hình như thể muốn biết thêm chi tiết, cô hỏi xin số điện thoại
của tôi và đồng thời cũng cho tôi biết tên Hạnh và cell của cô.

Bác ái đáp trả tình Cha,
Vui vẻ thấu biết lòng Cha nhân từ,
Bình an lướt thắng ưu tư,
Kiên nhẫn chịu đựng không nề khó khăn.
Nhân từ lẽ sống trong lành,
Hòa nhã nhẹ tiếng việc làm ung dung,
Nhẫn nại bền chí đến cùng,
Hiền hòa hóa giải ghen tương giận hờn.
Tin tưởng phó thác trung thành,
Nhã nhặn chừng mực không nhanh vội vàng,
Tiết độ nếp sống thanh sang,
Trong sạch thanh thoát âm vang Thiên Thần.

Cô còn nói: Đi nghe đi, sẽ có xe đưa đón và ăn uống không tốn
tiền. “Để suy nghĩ lại” tôi trả lời. Nhưng trong thâm tâm tôi hỏi Chúa
“ Chúa ơi con phải cầu nguyện như thế nào?"…

www.cursillodallas.com
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ính chào cha Linh Hướng và quý AC,
Hôm nay em hân hạnh được nhóm đề cử lên
đây chia sẻ đời sống ngày thứ tư của em.

Em sống Cursillo khóa 502 tại Houston năm 2001, sau ông xã
1 tuần, tháng này là đúng 18 năm. Lúc đó 2 đứa con còn là
teenagers mà nay đã có được 3 cháu ngoại, và hy vọng sẽ không
có cháu nội.

😊

Thưa Cha và quý AC,
Sau Khóa-3-Ngày, chắc em cũng như nhiều các anh chị là rất
sốt sắng, nhưng sau 18 năm trường kiên trì sống với tâm tình sốt
sắng như ban đầu thì thật là khó khăn.
Em đã sinh hoạt nhóm hàng tuần trong nhiều năm liền, và tham
dự sinh hoạt các buổi sinh hoạt Ultreya tương đối đều đặn. Lúc ban
đầu Ultreya chỉ lèo tèo vài người, với đa số những người lớn tuổi và
đã nhiều lần muốn bỏ sinh hoạt. Nhưng em luôn nghĩ: tham gia họp
nhóm cũng như Ultreya là cơ hội để mình “thực thi bác ái” vì biết
đâu qua sự hiện diện của mình, em mang niềm vui cho người khác.
Sau đó, em được cha Linh Hướng tiên khởi và các bác lớn tuổi
đặt để làm Liên Nhóm Trưởng, mặc dù từ chối vì cảm thấy mình
không có khả năng, ăn nói rất vụng về, nhất là từ hồi cha sanh mẹ đẻ
chưa bao giờ được giao trách nhiệm to tát thế! Nhưng sau một thời
gian làm việc, Em cảm nghiệm được câu nói: “God does not call the
qualified, but He qualifies the one He called”, tạm dịch là “Chúa
không chọn người có khả năng nhưng Chúa ban khả năng cho người
Chúa chọn”. Nhờ vậy mà em trở nên tự tin hơn.
Hồi đó, Ban Học Tập được thành lập để giúp một số anh chị
xuống Houston nói rollo và em luôn chỉ là backup. Không ngờ, một
năm em backup cho chị NK bài Nghiên Cúu Môi Trường vào sáng
CN, nhưng tối thứ 7 chị bị cảm, không nói được nên em phải nói
thay. Em vừa sợ vừa hồi hộp và khẩn khoản cầu xin Chúa để vượt
qua sự khó này để có thể nói bài rollo cho trôi chảy. Nhờ vậy, em
mạnh dạn thêm một chút khi nói rollo.
Năm 2007, khi chính thức thành lập PT Giáo Phận, em trở thành
Trưởng VPĐH và Ban Học Tập trở nên Trường Lãnh Đạo. Thời gian
này em gặp khá nhiều thử thách, nhiều lần muốn lấy cớ cúp cua vì
không muốn đối mặt với sự tiêu cực của một vài người. Thêm vào
đó, ông xã cứ bảo rút lui để người khác làm. Em biết rằng “Không
Mợ thì chợ vẫn đông”, nhưng bình thường chợ này đã không đông
lắm, ai cũng nghĩ như vậy thì Chợ sẽ chẳng còn mợ nào!!! Thôi thì
cũng ráng tiếp tục phục vụ PT. Em phải luôn cầu xin và nhắc nhở
mình đừng để cá nhân nào control cảm xúc của mình làm cản trở ơn
gọi phục vụ của mình. Đây là những cơ hội để em hy sinh lập công
với Chúa.
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Tháng 7 năm 2013, em được giao
trách nhiệm làm Khóa Trưởng Khóa
Nữ đầu tiên tại GP, dù đã từ chối vì nghĩ
mình không đủ khả năng để có thể đảm
trách được. Nhờ biết mình yếu, nên
em chạy đến với Chúa mỗi sáng
trong thánh lễ 7:00 AM và sau đó
quỳ lại đọc kinh cầu nguyện ít
nhất nửa tiếng, để xin Chúa ban
ơn giúp sức cho em để có thể
chu toàn trách nhiệm. Rồi đang
khi chuẩn bị cho Khóa Dallas
vào tháng 7/2013 thì PT bên
Orlando do cha bạn thân cùng lớp
mời em làm KT cho khóa 4 nữ năm
đó. Tạ ơn Chúa sau hai khóa vẫn nguyên
vẹn mặc dù xuống hơn chục pounds. Đây là
những cơ hội rất quý báu đối với em vì em cảm nhận được tác động
của Chúa Thánh Thần và nhờ đó em học hỏi rất nhiều về Khóa-3Ngày. Tạ ơn Chúa đã chọn và luôn đồng hành với chúng con.
Khi anh ĐC đảm nhận trách nhiệm trưởng VPĐH thì em lại được
trao trọng trách điều hợp viên TLĐ.
Chúa ban cho người 5 nén, kẻ 1 nén, đó là thời giờ và khả năng
của mình. Em biết mình ăn nói vụng về khả năng ít ỏi, nhưng nhờ
những cơ hội sinh hoạt trong Phong Trào qua họp nhóm, Ultreya,
khóa CDC hay SBS (step by step, hướng dẫn từng bước cho Khóa
Trưởng) mà mình học hỏi kỹ hơn về PT, và quen biết thêm nhiều
người hoặc gặp lại những người quen.
Bây giờ PT ta có nhiều người mới trẻ, mong rằng quý AC sẽ tham
gia các sinh hoạt của phong trào, nhất là TLĐ, để có cơ hội học hỏi
để thăng tiến đời sống ngày thứ tư và phục vụ PT. Em cũng mong sẽ
có người thay thế em trong vai trò ĐHV TLĐ. Xin đừng bao giờ
nghĩ mình không có khả năng rồi khước từ cơ hội để được Chúa ban
ơn giúp sức cho ta thăng tiến trên con đường phục vụ.
Cha và quý anh chị mến,
Sau khóa 3 ngày, em cảm nhận sâu sắc hơn về Tình Yêu Chúa
qua mọi biến cố dù nhìn bề ngoài là thất bại hay không tốt, vì em
luôn tin tưởng vào kế hoạch của Chúa mặc dù mình không hiểu. Em
luôn tâm niệm 1 câu trong bài hát mà em rất thích là “Chúa vẫn
Thánh Hóa con người bằng những biến cố cuộc đời, này người ơi an
tâm vững tin”.
Bởi vậy, dù cuộc sống gia đình hay Phong Trào, sinh hoạt có lúc
này lúc khác, em vẫn phải luôn lạc quan, như cha Nguyễn Khắc Hy
đã giảng trong Lễ Đại Trào ở Missouri là “Người bi quan thấy khó
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khăn trong mọi cơ hội” còn “Người lạc quan thấy cơ hội trong mọi
khó khăn”. Em phải luôn cố gắng sống kiên trì và sống với tâm tình
tạ ơn qua việc tham dự Thánh Lễ hàng ngày. Cũng may em ở và đi
làm gần 3 nhà thờ có giờ lễ sáng chiều khác nhau, nên em ít khi mất
lễ ngày thường.
Một câu khác của cha Nguyễn Khắc Hy cũng rất hay là: “Bộc lộ
sự nóng nảy là bản năng” còn “Kìm nén sự nóng nẩy là bản lĩnh”.
Cách đây vài tuần cha Phó trong bài giảng chia sẻ Bà Cố tâm sự với
cha là: “nhiều khi Bà Cố cũng phải nhịn khi Ông Cố, không thì gia
đình đổ vỡ rồi”. Sao nghe quen quen…! nghĩ ra mình cũng có chút
bản lĩnh đấy!
Nếu áp dụng câu này về sự kiên trì sinh hoạt trong PT thì như
sau: “Chán nản và bỏ cuộc là bản năng, nhưng kiên trì mới là
†
bản lĩnh”! C
HKT

Đôi khi người ta “đứng núi này trông núi nọ” mà rằng: sao thập
giá của mình lại nặng thế mà thập giá của người kia lại nhẹ hơn?
Người nghèo thì mơ ước thập giá của người giàu. Người
yếu kém thì mơ ước sự khéo léo của người giỏi giang.
Tuy nhiên, dù là ai, thập giá luôn hiện hữu trong
đời. Người giàu cũng có cái khổ của người
giàu và người giỏi cũng có cái khổ của người
giỏi, tuỳ theo quan niệm sống của họ. Điều
quan trọng là không nên chối bỏ thập giá của
chính mình, nhưng hãy mang lấy nó. Nếu như thập
giá đã gắn liền với đời người, thì ta hãy vác nó như một
phần của mình, đừng nên kéo lê thê như một cái gánh nặng
trên vai.
Như Chúa Giêsu đã mời gọi các Thánh tông đồ khi xưa:
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá
mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ
mất; còn ai liều mất mạng sống vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng
sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất
mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi
mạng sống mình?
Mt. 16: 24-26
Lạy Chúa, khi xưa Ngài đã đón nhận thập giá như dấu chỉ của
tình yêu-một tình yêu tinh tuyền với Cha và với con người. Đối với
loài người chúng con, đón nhận thập giá như một cực hình với bao
nhiêu mô hình. Ví dụ như, khi đời sống thường ngày trôi qua êm
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Liêm Đặng

L

ạy Thầy Chí Thánh, trong cuộc đời có rất nhiều niềm vui
nhưng cũng không thiếu buồn phiền. Cuộc sống có rất
nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Hầu hết
loài người luôn đón nhận niềm vui và thuận lợi một cách dễ dàng,
nhưng không mấy ai muốn đón nhận khó khăn và buồn phiền.
Những khó khăn và buồn phiền, người đời thường ví là một thập
giá. Vì vậy, mỗi kiếp sống của con người trên trần gian này đều gắn
liền với một thập giá vô hình.

Chúa ơi! Sao gọi con không báo trước
Bao dự định, bao toan tính chưa xong
Những ước mơ, nhiều khao khát trong lòng
Bao danh vọng cao sang nơi trần thế
Còn nhiều lắm Chúa ơi nghe con kể
Cao chức quyền, và nhà cửa ruộng nương
Lại còn nữa vợ đẹp với con khôn
Bao của cải, tiền tài chưa kịp lấy
Cha lại bảo “con ơi mau tỉnh dậy,
của cải này chỉ thuộc thế gian thôi
Tình vợ con, bạn hữu ở trên đời
Là tình cảm trong cuộc đời gặp gỡ
Những trí thức tài năng mà con có
Ta đã ban để làm vốn đi đàng
Và tất cả sẽ tàn với thời gian…
Đã qua rồi chúng thuộc về năm tháng
Bao thế hệ trải qua ta đã phán
Ta sẽ đến trong lúc chẳng ai hay
Chẳng kể đêm hay cả lúc ban ngày
Hay đang lúc đam mê đời thế tục…”
Trần thế này dẫu giàu nghèo vinh nhục
Lúc Chúa gọi chỉ tội phúc mang theo
Hãy vâng nghe luật Chúa giữ mọi điều
Tình mến Chúa yêu người là phúc thật.

đềm, con chỉ biết hưởng thụ và cũng có đôi lúc đã quên cảm tạ Ngài.
Con luôn so sánh và ganh tỵ với những người chung quanh, khi con
thua kém họ. Chẳng khác gì, con không chấp nhận với thân phận
mà Thiên Chúa tín thác nơi con. Con biết rằng chấp nhận thập giá
thật không dễ. Nhưng nếu con nhìn ra được sự tích cực nơi thập giá
là “từ bỏ chính mình” con sẽ chấp nhận thập giá một cách dễ dàng
hơn. Vả lại, có mấy ai chịu từ bỏ của cải và chính mình mà theo
Chúa đâu? Trong khi đó, họ chỉ có thể bỏ rất nhiều tiền, và của
cải để cứu mạng sống mình khi họ biết cuộc sống họ không
còn chữa trị được nữa. Họ có thể dùng bất cứ phương tiện nào
để kéo dài sự sống cho đời này mà thôi. Hầu hết, ai cũng
muốn được hưởng điều tốt nhất theo ý mình, vậy còn ý Chúa
muốn thì sao??
Lạy Chúa, qua lời mời gọi vác thập giá mình mà theo Ngài.
Xin giúp chúng con biết chấp nhận từ bỏ chính mình và vác thập
giá mình mà theo Ngài cùng với bao nhiêu thập giá lớn nhỏ trong
đời. Để cùng với thập giá ấy, chúng con đến với Chúa và thưa
rằng: con theo Ngài với tất cả ý chí, nghị lực, con tim, và cả con
người của con. Xin Chúa mở rộng vòng tay đón nhận và hướng
dẫn để chúng con có sự sống vĩnh cửu trên Thiên quốc. VÀ
Chỉ có nơi Ngài thập giá mới trở nên “THÁNH GIÁ”.
Sau cùng, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin Mẹ luôn đồng hành
với chúng con, giúp chúng con biết từ bỏ chính mình và
biết chấp nhận vác thập giá mình mà theo con của Mẹ là
Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. AMEN!!! 		
NTP 9/8/19
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rời vào Thu se lạnh, tôi chạnh lòng nhớ lại cũng vào những
ngày tháng này, ba mươi hai năm trước, tôi từ giã ba mẹ, từ
giã các em, từ giã ngôi nhà thân thương, từ giã Sài Gòn, nơi
tôi đã sinh ra và lớn lên với thật nhiều kỷ niệm vui buồn để
ra đi và liều mình vào một cuộc hành trình mà hầu hết mọi người Việt
đều biết đến với cái tên “vượt biên”. Tôi biết trong cuộc vượt biên này,
hy vọng đến được bờ tự do thì ít, rủi ro và ngay cả cái chết thì rất nhiều!
Tôi rời Sài Gòn bằng xe bus từ Bến Xe Miền Tây
xuống Châu Đốc. Từ Châu Đốc, một chiếc ghe
chở tôi dọc chiều dài sông Mê Kông tới
Phnom Penh, thủ đô Campuchia. Sau vài
đêm ngủ lại tại Phnom Penh, tôi tiếp tục
cuộc hành trình bằng xe tải tới chân một
sườn núi. Từ đó, tôi lội bộ qua bên kia

Chúa

Đỗ Hoài Phong

núi tới bờ biển. Sau một đêm ngủ lại tại bờ biển, tàu
đánh cá tới đón tôi và bốn mươi chín người anh chị em đồng hành trực
hướng Thái Lan.

Kitô Hữu là một ốc đảo của
Tình Thương

P

ope Francis đã nói khi công bố Năm Thánh của lòng
thương xót kết thúc vào ngày 20 tháng 11 năm
2016,”Bất cứ nơi nào có Kitô hữu, tất cả mọi người
tìm được một ốc đảo của lòng thương xót”.

Mùa Vọng gần đến, nhìn chung quanh chúng ta những hộp
yêu cầu quyên góp thực phẩm, Angel Tree để giúp quà Giáng sinh
cho trẻ em nghèo, những bữa ăn cho người nghèo và người vô gia
cư ở các nhà thờ và nhiều nơi khác trong ngày Lễ Tạ ơn. Chúng
ta đang đem tình thương tới với anh, chi, em mình như Thầy Chí
Thánh mong muốn là ‹yêu người khác như yêu chính mình’.
Trong lớp CPM, tôi học được một việc bác ái khác. Tôi có
nhiệm vụ đọc một bài viết để chia xẻ với lớp. Qua bài viết này,
tôi đã học được một việc bác ái mà tôi rất sợ để làm rất cần thực
hiện.   

Trong suốt cuộc hành trình vượt biên này, bóng tối và hiểm nguy
luôn rập rình tôi từng bước. Bắt bớ, hãm hại, cái chết đã có thể xảy đến
với tôi và bốn mươi mốt người đồng hành bất cứ lúc nào. May mắn
thay, chúng tôi đã đến được bờ tự do Thái Lan sau hai ngày, ba đêm
lênh đênh trên biển.

Tôi có người thân đã được Thiên Chúa gọi về và những khi đi
lễ cầu nguyện, tiễn chân những người đã khuất, tôi luôn cảm thấy
buồn và rất lâu. Tôi tự nghĩ đi thăm và dem mình Thánh Chúa
cho các bác già yếu không đi được hay người bị bệnh, tôi rất sợ
và không muốn. Tôi tự biết chính mình. Tôi sợ vì thân tình qua
sự liên kết và thăm viếng, tôi sẽ buồn rất lâu khi không còn nhìn
thấy họ nữa. Như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến tinh thần của tôi trong
công việc hàng ngày phải làm của mình.

Trong hai năm trong trại tị nạn, tôi chứng kiến bao hoàn cảnh thật
đau khổ và đáng thương của anh em đồng loại, những nạn nhân của
vượt biên. Có một cô bị hải tặc bắt làm nô lệ tình dục trong suốt một
thời gian dài. Sau khi chán chường, cô bị chúng thả trôi trên biển cho
đến khi được cứu vớt và đưa vào trại tị nạn. Ở trại, cô lại phải đánh đổi
những đau đớn về thể xác bằng những ám ảnh, đau đớn, dằn vặt về tâm
hồn đến nỗi bị bệnh tâm thần…

Bài doc có 2 phần. Phần đầu nói về sự cô đơn, đau đớn và
buồn bã của những người lớn tuổi hay những người đang đau đớn
với căn bệnh của mình. Họ mất hy vọng và muốn tìm đến sự giúp
đỡ của bác sĩ để cho họ chết thay vì chịu sự đau đớn và cô đơn.
Bài đọc này cũng nói về ‹the Killing Machine’ đã được chế ra để
giúp người muốn chết. Mặc dầu ‘the killing machine’ đã bị cấm
nhưng những người mong muốn chết vẫn tìm đến với bác sĩ.

Đêm thứ Tư tháng Mười, ngày 23 vừa qua, cảnh sát phát hiện ba
mươi chín người anh em Việt Nam vượt biên đã chết trong container
của một chiếc xe tải, 25 dặm về phía đông của Luân Đôn, thủ đô nước
Anh. Họ có thể đã chết vì ngạt thở, vì lạnh, hoặc vì đói, hoặc vì cả ba
nguyên nhân. Nhưng sự thật thương tâm là họ đã chết một cái chết rất
đau và dài. Một trong những nạn nhân, cô Phạm Thị Trà My, đã nhắn
tin cho mẹ “Mẹ ơi, con thương mẹ lắm! Cái chết đang gần kề bên con
vì con không thở được.”
Có những lúc tôi thực sự trăn trở với câu hỏi: Tại sao trong số hàng
triệu người đã và đang vượt biên trên trái đất này, tôi lại may mắn được
sống sót, trong khi biết bao những anh chị em khác đã phải gửi thân xác
mình lại dưới lòng đại dương, trong rừng sâu nước độc, trong tối tăm
và ngột ngạt của thùng container?
Có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng trả lời được câu hỏi đó! Nhưng có một
điều tôi biết và cảm nhận được, đó là mặc dù tôi bất xứng, nhưng Chúa
luôn ở bên tôi, nắm tay tôi đi trên mọi nẻo đường cuộc sống. Lạy Chúa,
xin ban cho con luôn ý thức được rằng tất cả những gì con có bây giờ,
thời giờ, khả năng, tiền bạc đều là những ân huệ Chúa ban. Xin cho
những điều con nghĩ, những lời con nói, những việc con làm, tất cả là
†
để làm sáng danh Cha trên trời. C

www.cursillodallas.com

Phần thứ hai của bài đọc này nói về năm lòng Chúa thương
xót và sự yêu mến, thương xót vô cùng của Thiên Chúa đối với
loài người. Bài đọc nói đến chúng ta những người Công Giáo,
tông độ của Chúa Jesus nên đến với những người cô đơn và khổ
sở bởi căn bệnh của họ với lòng thương yêu, để họ có thể qua
chúng ta nhận ra được lòng yêu mến của Thiên Chúa và nhận ra
được cuộc sống của họ là hồng ân và quà tặng của Thiên Chúa mà
bỏ ý định tự tử của họ.
Cảm tạ Chúa Thành Thần soi sáng và hướng dẫn cho lời Cầu
Nguyện’xin cho con biết Thiên Chúa muốn còn dùng những khả
năng Thiên Chúa ban cho ở đâu và như thế nào” của tôi.
Tôi đã chỉ nghĩ đến mình. Bài đọc này đã cho tôi thấy mục
đích thật sự của Pastoral Care. Nó đã hoàn toàn thay đổi ý nghĩ
tôi về vấn đề này.
Làm thế nào để con có cơ hội thăm viếng và làm thế nào để
giúp họ nhận ra được cuộc sống của họ là quà tặng và lòng thương
yêu của Thiên Chúa với họ? Xin Thầy Chí Thánh hướng dẫn con.
Anh Đào Nguyễn
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hìn lại đời mình, tôi cũng đã từng chán nản, đã từng
thất vọng, đã từng không ít lần mặc cảm với Chúa
tránh né Chúa, xa lìa Chúa vì phải đối diện, phải đối
đầu, phải chứng kiến với quá nhiều nghịch cảnh mà
sức mình không kham nổi, bởi chẳng ai đỡ nâng chẳng ai trợ giúp,
chẳng ai đồng hành. Nhưng rồi, trong thanh vắng, trong thầm lặng
trong những đêm khuya khoắt, bỗng nghe như có tiếng thủ thỉ bên
tai tôi những lời Thánh thi trong kinh sáng ngày thường của mùa
Vọng, vọng về:
“Đừng mê ngủ đứng lên hồn ta hỡi
Dẫu thấy mình còn hôi hám bùn nhơ
Vì hào quang chói lọi của kim ô
Làm tiêu tan hết những gì nguy hại
Chiên Thiên chúa đã từ nơi thượng giới
Xuống cõi trần đền tội vạ chúng ta
Nào cùng nhau chạy đến lượng hải hà
Xin tha thứ bằng lời kinh thấm lệ"
Tạ ơn Chúa, những ơn Chúa ban cho con, những ơn con thấy được,
và những ơn con không nhận ra ơn. Con biết rằng con đã nhận được
nhiều ơn hơn con tưởng, biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên.
Con thường đau khổ vì những gì Chúa không ban cho con, và quên
rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. Tạ ơn Chúa vì những gì
Chúa cương quyết không ban, bởi lẽ điều đó có hại cho con, hay vì
Chúa muốn ban cho con một ơn lớn hơn. Xin cho con vững tin vào
tình yêu của Chúa, dù con không hiểu hết những gì Chúa ban cho
đời con. Chúa thấu hiểu hết mọi sự, từ bên ngoài đến tận cõi lòng.
Tâm tư, suy nghĩ, ước muốn, đam mê. Tôi chỉ có thể giả vờ đóng
kịch với tha nhân, nhưng không thể nào qua mắt Ngài. Lạy Chúa khi
chúng con đến gặp nhau chúng con thường mang những chiếc mặt
nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình, chúng con cố giữ
uy tín cho bộ mặt, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với
Chúa con cũng thường mang mặt nạ, có những hành vi đạo đức bên
ngoài, để che giấu cái trống rổng bên trong, có những lời kinh đọc
trên môi, nhưng không có chổ trong tâm hồn, và ngược hẳn với cuộc
sống thực tế. Lạy Chúa con cũng thường ngắm mình trong gương tự
ru ngủ và đánh lừa mình, mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn. Xin
chúa giúp con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ, đã ăn sâu vào da thịt con, để
con thôi đánh lừa nhau, đánh lừa Chúa và
chính mình. Ước gì cho con xây dựng
bầu khí chân thành để con được
mạnh mẽ trong bình an. Lạy
Chúa xin cho con có một tấm
lòng bao dung, độ lượng, xin
Chúa ban ơn giúp sức để con
can đảm sống thật với lương
tâm của mình để con được
bình an. Amen.
Bùi Đỗ Chi

“Tình”

có lẽ là từ đẹp nhất, rộng nhất,
và nhiều sắc thái nhất. Chúng ta
tôn kính tình Mẹ Cha. Chúng ta
tôn vinh tình yêu. Chúng ta đề cao tình huynh đệ. Chúng ta tôn trọng
tình thương… Nhưng có một chữ tình đã chiếm trọn một góc trong
tim. Tôi không biết gọi là gì !? Đó là sự kết hợp giữa tình bạn - tình
chị em - tình thân và tình thương… trong sợi dây có tên gọi Cursillo.
Tôi coi đó là “định mệnh” khi được Thầy Chí Thánh chọn đi
Khóa-3-Ngày (Khóa 6, 2018) cùng các chị em từ nhiều nơi khác
đến. Tôi thấy sự hồi sinh trong tâm hồn mình - Một tâm hồn chán
nản, hoang mang và thất vọng với bao hoài bão không thành khi hội
nhập vào cuộc sống mới… Và rồi Cursillo đã thổi luồng gió mới
vào tâm hồn tôi… Trên hết là tôi được gặp gỡ Chúa và nhận thức
tình yêu Chúa cách trọn vẹn… Tôi học cách đáp trả tình yêu Chúa
bằng yêu thương tha nhân, yêu thương mọi người. Tôi bắt đầu từ
gần đến xa… ngoài gia đình là nhóm nhỏ thân yêu của tôi - Một
điểm son trong cuộc đời tôi. Một điểm
tựa tinh thần vững chắc của tôi, nơi
tôi có 18 chị em không cùng cha
mẹ, không cùng tuổi, không
cùng tính cách, không cùng nơi
ở… nhưng cùng xuất phát
điểm Cursillo và có tên là
Teresa Calcuta! Tôi tìm được
sự đồng cảm trong những
người bạn, người chị em trong
nhóm. Chúng tôi chia sẻ những
tâm tư, chia sớt những lắng lo,
đôi khi khóc cười cùng nhau, rồi an
ủi nhau vượt qua thử thách mỗi khi có
chị em mang tâm trạng buồn lo nặng trĩu
trong lòng… chỉ thế thôi mà sao tôi thấy ấm áp đến lạ! Thân thương
quá! Để rồi nhận ra mình yêu nhóm nhỏ biết bao, mình cần chị em
biết bao…! Cám ơn “định mệnh” đã cho con nhận biết tình yêu
Chúa và được sống trong tình thân thương của nhóm “Thân hữu
Teresa Calcuta”.
Và rồi, sự tiếc nuối và lo lắng tăng dần khi số thành viên hội
nhóm dần vơi đi…! Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi người mỗi lý
do… thậm chí là chia tay trong tiếng cười để tiễn người chị em hạnh
phúc vui duyên mới… Vẫn biết đời hợp rồi tan… tan rồi lại hợp…
Nhưng sao lòng mình cứ tiếc nuối quyến luyến làm sao ấy!? Thôi thì
dòng đời không giữ chúng ta được gần nhau thì mình giữ nhau trong
tim vậy! Hãy luôn hướng về nhau trong tinh thần Cursillo chị em
nhé! “Một tay nắm Chúa một tay nắm anh chị em.” Và luôn liên kết
để nâng đỡ tinh thần nhau trong mọi hoàn cảnh, mọi lúc, mọi nơi…
Để Teresa Calcuta sống mãi, Teresa Calcuta trường tồn… Teresa
Calcuta mãi là gia đình của chúng ta, nơi ta sống với niềm vui, sự
tin yêu, chia sẻ và đồng cảm…! Một chút trải lòng cùng chị em
Teresa Calcuta. Cầu chúc gia đình Teresa Calcuta tràn ngập niềm
vui - bình an - hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa, và sống tinh
thần Mẹ Teresa Calcuta “tốt đạo đẹp đời“.
Thân thương!
Maria Thu Nga

Our Most Holy Teacher, enable us to pray & plan, guide our words & actions, grant us health and energy, bless
us with abundant love, strength & unity when we live our Fourth day and work together in carrying out Your will.
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L

âu lắm mới có dịp đi họp với các anh chị Trường Lãnh
Đạo. Như chị Thiêng nói, chỉ cần có sự hiện diện của
nhau là vui rồi. Gặp lại các anh, chị không chỉ thấy vui
và ấm cúng mà còn được nghe bài tin lý của cha, bài rollo về đề tài
Người lãnh đạo của anh Minh thật hay. Lời giúp ý kiến và chia sẻ
của bác Lượng thật tuyệt với chẳng những giúp tôi hiểu nhiều hơn về
bài nói chuyện của anh Minh mà còn học thêm được ý nghĩa của
những từ ngữ tiếng Việt đã lâu lắm không được nghe và cũng không
hiểu rõ dùng những từ đó như thế nào. Từ khi được bác Lượng giúp
đỡ cho bài rollo Học Đạo, tôi đã là ‘fan’ của bác. Tạ ơn Chúa được
bác đến với chúng con.    
Anh Jarell kêu gọi viết bài chia sẻ cho Cursillo bulletin tháng 10.
Tháng 10 là tháng Mân Côi, xin được chia sẻ về Đức Mẹ Medjugorie
mà tôi học hỏi được gần đây.
Tôi không biết nhiều về Đức Mẹ Medjugorie. Tôi tình cờ thấy
được Youtube video tựa đề "Thông điệp Medjugorje từ Đức Mẹ Hòa
bình vào ngày 2 tháng 9 năm 2019" với nhiều người tụ tập hát và cầu
nguyên với một người đàn bà trung niên. Đột nhiên cô ta nhìn chăm
chú về phía trước với vẻ mặt rất hớn hở và như đang nói chuyện với
người trước mặt. Sau đó tôi được thấy những dòng chữ tương tự như
lời kêu gọi nhắn nhủ của Đức Mẹ Fatima là hy sinh và cầu nguyện
cho các linh hồn và sự trở lại với lòng nhân hậu và yêu thương của
Chúa Giêsu của những người tội lỗi. Tôi tự nghĩ có phải cô ấy được
diễm phúc gặp và đang nói chuyện với Đức Mẹ ở Medjugorie? Sau
khi tìm hiểu thêm tôi nhận ra những video clips tương tự đều với
ngày 2 của mỗi tháng và bắt đầu từ rất lâu khi cô Mirjanna còn rất
trẻ. Tôi học được là Đức Mẹ đã hiện ra với 6 em từ năm 1981 cho
đến nay.
Một phần của lời nhắn nhủ từ Đức Mẹ trong ngày 10/2/2019 là
“con sẽ có hòa bình thực sự và tình yêu đích thực. Con sẽ là tông đồ
của tình yêu. Theo gương sáng của con,
con sẽ làm cho những người còn không
biết Con của Mẹ và tình yêu của Ngài
có thể mong muốn được biết Ngài.
Các con của Mẹ, các tông đồ của
tình yêu của Mẹ, hãy cùng tôn thờ
Con của Mẹ với Mẹ và luôn yêu
mến Ngài hơn tất cả.” Tôi chợt
nghĩ sự kêu gọi của Đức Mẹ là
việc mà chúng ta những Cursillitas
đang cố gắng thực hiện trong ngày
thứ Tư của mình.
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S

au đó tôi được nghe Cha Donald Calloway là người không
hề biết gì về Thiên Chúa từ lúc nhỏ đã chia sẻ về cuộc sống
hoang đàng của mình. Ông đã chơi bời, trộm cắp, dùng thuốc phiện
ở mọi nơi mà ông đến khi đi chuyển cùng với gia đình. Ông đã bị
trục xuất ra khỏi Nhật Bản sau một thời gian ở tù những vấn tiếp tục
sống hoang đàng khi trở lại Mỹ. Cho đến một hôm, Cha chia sẻ là
cho dù nhiều người rủ ông đi chơi, nhưng ông cảm thấy lòng trống
vắng nên không muốn đi. Lúc đó Ông nhìn thấy quyển sách với tựa
đề rất lạ ‘medjugorie’, nên lấy ra xem. Quyển sách nói về Đức Me
hiện ra ở Medjugorie với nhiều trẻ em bắt đầu từ năm 1981 và lời
Đức Mẹ kêu gọi thực hành cho sự trở lại của những người tội lỗi đó
là cầu nguyện, đi lễ, đọc kinh thánh, ăn chay và xưng tội. Quyển
sách nói về Mình Thánh Chúa, về Thánh Lễ mà Cha Donald nói ông
chưa từng được nghe bao giờ. Khi ông đọc tới lời nói của Đức Mẹ
là ‘con không cần thay đổi chuẩn bị gì để yêu mến Mẹ. Khi còn yêu
mến Mẹ, con sẽ thay đổi’, như là tiếng chuông đánh thức ông, đột
nhiên ông cảm thấy lòng xao xuyến và lời nói đó đã thay đổi lòng và
cuộc sống của ông.
Qua chia sẻ của cha Donald Calloway về Đức Mẹ làm tôi suy
nghĩ về đời sống đức tin của chính mình. Mặc dù từ nhỏ tôi được học
về Chúa và phụng vụ trong ca đoàn một thời gian rất lâu từ lúc nhỏ
nhưng thật sự tôi không biết nhiều về Chúa Giêsu, và không có lòng
yêu mến người. Tôi từng đi lễ nhưng chỉ chú ý đến bài hát hay người
hát có hay không, thay vì ý nghĩa của và mục đích của bài hát, nhất
là không để tâm đến lời Chúa qua bài phúc âm và ý nghĩa, mục đích
của buổi lễ. Nhưng một điều mà tôi luôn nhớ là từ nhỏ vì gia đình
tôi hay đọc kinh sau đó hát về Đức Mẹ, cho nên tôi rất yếu mến Đức
Mẹ. Khi lênh đênh trên mặt biển không biết tương lại như thế nào,
chỉ nghe một chị hát bài về Đức Mẹ, tôi cảm thấy tâm hồn rất bình an.
Thời gian sau đó tôi càng sống thờ ơ với Thiên Chúa và Giáo Hội
hơn. Tôi đi lễ hàng tuần và nghĩ là tôi đóng góp cho nhà Thờ khi có
yêu cầu là đủ rồi. Tôi đã được đánh thức lần thứ nhất bằng câu hỏi
của con gái tôi “mẹ ơi, cái chữ phía trên của Thánh Giá là gì?” “ah,
Mẹ không biết”. Lúc đó tôi giật mình. Mình không biết sao? Không
biết làm sao dạy được con mình?
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ôi quyết định đi học lớp Giáo lý lại. Trong lúc học hỏi,
tình cờ tôi thấy được ở youtube, một video ngắn tựa
đề ‹Giáo Hội là gì? với một mũi tên chỉ vào nhà thờ và nói “Đây
không phải là Giáo Hội”. Mũi tên khác lại chỉ vào những người già,
trẻ, đàn ông, đàn bà của mọi sắc tộc và nói đây là giáo hội là hết
những người đã được rửa tội và là con của Thiên Chúa. Tôi học biết
Giáo Hội từ thuở ban đầu tụ hop lại ở nhà của nhau để học hỏi lời
Chúa, ca tụng, và cầu nguyện. Họ cũng giúp đỡ, chia sẻ với nhau về
vật chất và tinh thần.
Tâm hồn tôi như được mở ra. Đã rất nhiều lúc
tôi cảm thấy mệt mỏi và cô đơn. Tôi nhận ra
được linh hồn tôi như một căn nhà hoang vì
không có ai bên cạnh giúp đỡ và tu bổ, nó bị
mục nát, gió mạnh hay nhẹ đều làm nó bị
lung lay. Đó là hình ảnh của linh hồn tôi
khi không có Thiên Chúa và cộng đồng
Kitô Hữu với mình. Tôi bắt đầu đi ra khỏi
hàng rào của mình để phục vụ nhiều hơn.
Thời gian sống Khóa-3-Ngày tôi nhìn
thấy bức ảnh Chúa Giêsu đứng trước cánh cửa
chỉ có thể mở được từ bên trong. Tôi chợt nghĩ
lại cuộc sống của mình và nhận ra Thiên Chúa luôn
yêu thương và chờ đợi nhưng tôi đã mang ‹headphone› rất
ồn ào để không nghe được và mở cửa lòng mình cho người vào.
Quyển sách nói về Lòng thương yêu của Đức Mẹ tỏ ra ở
Medjugorie đã mời gọi Cha Danold Callaway trở về, câu nói của Mẹ
và những gì Mẹ nhắn nhủ trong quyển sách như là tiếng chuông
đánh thức Cha để người có thể gặp gỡ Chúa Giêsu và yêu mến
người. Tôi nghĩ tôi cũng đã được Me hướng dẫn đến với Cursillo và
Khóa-3-Ngày là tiếng chuông đánh thức lòng tôi để mở cửa ra và
gặp được Thầy Giêsu của mình.

XUÂN CANH TÝ EDITION | 02.2020
Cha Hòa đã nói ở Dallas University Ministry Conference ‘bổn
phận của giáo lý viên là dạy các em có lòng yêu mến Chúa’. Tôi tự
hỏi ‘mình có lòng yêu mến Chúa không để có thể dạy các em?’ và tôi
đã cầu xin ‘cho con có lòng yêu mến Chúa.
Sau lễ Tro, tôi có dịp xem phim "the Passion of Christ". Khi
Chúa Giêsu vác thánh giá và té xuống, ông Simon đi ngang và bị kêu
để giúp Chúa Giêsu. Tôi chợt thấy được chính mình trong hình ảnh
của ông Simon. Ông Simon khi đi ngang thấy đám đông ồn ào và
Chúa Giêsu thì nhìn sơ qua và quay mặt bỏ đi vì không phải việc của
mình và không muốn làm. Khi bị gọi lại để giúp, ông tỏ vẻ
không vui. Lúc ông cúi xuống vác cây thánh giá lên thì
thấy nặng quá và tỏ vẻ rất bực bội. Sau đó, ông đỡ Chúa
Giêsu dậy vác thánh giá và đồng hành với người. Sau
một chặng đường, ông đã hiểu Chúa Giêsu nhiều hơn
và có lòng mến người hơn cho nên khi đến nơi rồi ông
bịn rịn không muốn rời khỏi.

C

ảm tạ Chúa Thánh Thần soi sáng, tôi nhận ra
được là mình cần phải hiểu biết nhiều về Chúa
và gần gũi với người hơn để có được lòng yêu mến người
như Simon đã trải qua. Ngoài việc tiếp tục học hỏi thêm,
tôi bắt đầu đọc kinh, cầu nguyện, đi lễ thường hơn để được
rước mình Thánh Chúa và đến nhà nguyện nhiều hơn. Khi vào
nhà nguyện, tôi cảm thấy lòng rộn ràng, ấm áp, và bình an thì rất vui
vì biết được tôi đang có Thiên Chúa trong tâm hồn mình.
Xin Thầy chí Thánh cho con sức mạnh và kiên trì trong cuộc
sống ngày thứ 4 để có thể là tiếng chuông đánh thức những người
con tiếp xúc hàng ngày để họ cũng mở cửa lòng và nhận ra được
lòng nhân hậu và thương yêu của Chúa Giêsu đối với họ như con và
†
như Đức Mẹ Medjugorie đã nhắc nhở. C
Anna Nguyễn Anh Đào

CURSILLO Q&A
LM: Q/A ơi, tui thuộc thành phần “lính mới” lại có tính hay thắc
mắc (!) Có thể nào Q/A trả lời thật vắn tắt những định nghĩa của Đặc
sủng, Tâm tưởng, Bản chất, Mục đích, và Phương pháp Phong Trào
để cho Lính Mới [LM] tui dễ nhớ không? Cám ơn lắm lắm. LM
Q/A: LM thân mến ơi. Cám ơn LM đã hỏi. Có nghĩa là LM
đang giúp rất nhiều người cùng nhau ôn lại những điều then chốt của
Phong Trào Cursillo chúng ta đó. Q/A sẽ cố gắng trả lời thật ngắn
như LM yêu cầu (phải cố gắng vì… Q/A thuộc loại “lắm lời” đó
mà!). OK here we go…
Đặc sủng là một ơn riêng Thiên Chúa ban tặng cho Eduardo
Bonnin để ông có nền tảng lập nên Phong trào Cursillo, nền tảng đó
là:
Chúa Kitô, người anh và người bạn, là tâm điểm đời sống của
chúng ta.
Con người, được Thiên Chúa yêu thương vô điều kiện.
Phương pháp Tình bạn, phương tiện hữu hiệu nhất để thông
truyền tình yêu Thiên Chúa cho con người.
Tâm tưởng Cursillo được hiểu như là một thái độ đặt trên ba cột
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trụ căn bản: Chúa Kitô, Con người và Tình bạn.
Một giải thích đơn giản về Tâm tưởng từ vị sáng lập của chúng
ta: “Cursillo Kitô giáo là lời công bố một tin tốt đẹp nhất về một thực
tại tốt đẹp nhất là: Thiên Chúa qua Đức Kitô yêu mến chúng ta, bằng
một phương tiện hiệu quả nhất là tình bạn; hướng về điều tốt lành
nhất trong mỗi chúng ta; đó là con người; có khả năng để xác tín,
quyết đoán và kiên trì” (Cẩm Nang Lãnh Đạo, trang 16).
Bản chất Cursillo là: Tình yêu Thiên Chúa và Tình bạn của con
người.
Mục đích Cursillo là: Hân hoan rao truyền tình yêu Thiên Chúa
với con người qua tình bạn.
Phương pháp: Tình bạn - Cursillo là một phương pháp trên căn
bản tình bạn và nếu là tình bạn chân thật sẽ có được 3 đặc tính này
hài hòa với nhau: Trao đổi, Trung tín, và Tự do.
Nói một cách rõ hơn, không có tình bạn thì không có Cursillo.
Và… nếu không có tình bạn thì tất cả chỉ là một sự lừa dối!
De Colores!
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Tôi là Phaolô Nguyễn Tân Phú, sống trong Khóa 3 Dallas. Năm
nay tôi là Khóa phó của “Khóa 7” Dallas tổ chức tại Đan Viện Biển
Đức. Tôi xin chia sẻ một vài cảm nghiệm của tôi là một Khóa phó và
cũng là lần đầu tiên đảm nhận nhiệm vụ này.
Vừa đặt chân đến Đan Viện Biển Đức, lòng tôi hơi bồi hồi lo lắng
mặc dù tôi đã rất quen thuộc với nơi này. Có thể là chỉ còn mấy giờ
đồng hồ nữa thôi là tôi phải đảm nhận một trọng trách không mấy dễ
dàng đối với tôi. Lúc này, các anh chị em trợ tá của mỗi ban, mỗi
người mỗi việc để chuẩn bị đón tiếp các Tân Cursillistas. Nhưng vì
đây là lần đầu tiên PT Dallas tổ chức nơi này, nên chúng tôi cũng phải
làm sao cho thuận tiện trong ba ngày sắp tới. Rồi mọi việc đâu cũng
vào đó. Tạ ơn Chúa.
Thánh lễ dành cho các trợ tá đã bắt đầu và kết thúc trong tình hiệp
nhất với sự đồng hành của Thầy dành cho PT một cách tuyệt vời. Trên
gương mặt mỗi người hé lộ một nụ cười rất thân thiện. Đến giờ khai
Khóa, những giây phút bồi hồi lo lắng của tôi cũng bớt dần vì tôi biết
nếu có gì thì các anh em cũng sẽ giúp đỡ lẫn nhau thôi.
Bữa ăn tối trong sự tĩnh lặng, dưới một ngọn đèn chỉ có tôi và
người đánh đàn, tôi cất tiếng đọc một bài trong sách Thiêng Liêng,
cảm nghiệm được rằng nếu không có Thầy tôi không thể nào đọc
được như vậy. Sau đó, các Tân Cursillistas lên nhà nguyện đọc kinh
tối. Còn các trợ tá chuẩn bị họp cho chương trình ngày mai.

tôi là người rung chuông.) Những
ngày sau đó, trên tay tôi lúc nào
cũng có cái chuông. Cũng có
vài anh tân Cursillistas đã hù là
sẽ lấy giấu cái chuông của tôi.
Vì mỗi lần họ đang trong giờ
giải lao thấy tôi tới là họ nghĩ
sắp tới giờ rung chuông rồi.
Nói chung là trong những ngày
đó trách nhiệm của tôi đã trở nên
nhẹ nhàng hơn vì tình yêu Thầy đã
thể hiện trên mỗi người chúng tôi: “ai
cũng vui tươi.”
Đến ngày tôi nói bài “Người Lãnh Đạo”, trước khi đó tôi ôn bài
và quỳ trong nhà nguyện cầu xin Chúa Thánh Linh tác động trên tôi,
cho tôi làm bổn phận của người Rollista được trọn vẹn. Vài phút
trước khi nói bài, các anh trợ tá đã đặt tay trên vai tôi và cùng cầu
nguyện với tôi. Trong lúc đó, nước mắt tôi đã chảy xuống mà không
sao kềm hãm được vì tôi cảm nghiệm có tình Yêu giữa Con Người và
con người.
Rồi ngày cuối cùng cũng phải đến, tôi phải lo những chuyện cần
thiết của KP phải làm, tham khảo với những anh đã có kinh nghiệm
làm KP trước tôi. Trong lúc tôi lo lắng như vậy tôi cũng thầm nguyện
cùng Thầy rằng: “Lạy Chúa, xin giúp con làm tròn bổn phận của con
để làm sáng danh Chúa.”
Sau cùng, Closura đã bắt đầu và kết thúc với nghi thức Chầu
Thánh Thể. Mọi việc đã diễn tiến một cách tốt đẹp trong tình yêu
Thầy và mọi người ra về bằng yên.
Đó là những cảm nghiệm mà tôi đã trải qua trong Khóa 7 Nam
vừa qua. Tạ ơn Chúa đã cho PT chúng ta có thêm những người
Cursillista mới để cùng nhau “Một tay nắm tay Chúa và một tay nắm
anh em”.

Sáng hôm sau giờ tĩnh tâm kết thúc, hình như bầu không khí vui
tươi hơn với những tiếng cười giòn tan và tiếng chuông reo vang (vì

Năm nay khóa bẩy mở ra
Mười lăm anh đã tạm xa phố phường
Ba mươi trợ tá yêu thương
Xin vâng lời đã dặm trường lên non
Đây cũng là một điểm son
Khóa sinh trợ tá vẹn tròn thiết tha
Tôi xin kể chuyện này ra
Để các anh chị, chúng ta chúc mừng
Cha Xứ mái tóc đã từng
Phơi sương dầm nắng tóc từng bạc phơ
Khóa trưởng nhìn rất bơ vơ
Khóa phó thì cứ làm thơ yêu cầu
Phụng vụ vẫn ca vẫn chầu
Cái đàn đi trước bụng bầu theo sau
Anh Minh khập khiễng thấy đau
Lúc nào cũng thấy mày cau kêu trời
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Anh Huy xương cốt rụng rời
Anh Chương thì cũng rã rời như ai
Jarell chạy phờ hơi tai
Anh Thi trợ giúp sánh vai cùng làm
Anh Dũng học tập ngồi bàn
Có anh Thành giúp nhẹ nhàng sánh vai
Anh Đạt hội quán đẹp trai
Chuyên lo việc bếp nhắc bài Thư Thư
Tôi gieo cũng hết vần thơ
Đôi dòng tâm sự gởi lời tri ân
Đến cha LH ân cần
Đến nhiều trợ tá chuyên cần hy sinh
Giúp nhau hiệp nhất chân tình
Với ơn trợ giúp Thánh Linh và Thầy.
Nguyễn Tân Phú
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Tường Trình Sinh Hoạt BDH 2019-2020

K

ính thưa cha Linh Hướng và gia đình Cursillo
Dallas, để cho mọi thành viên có thể biết được
những sinh hoạt của phong trào [PT] Cursillo,
con/em xin tường trình những sinh hoạt của PT Cursillo thuộc
Giáo Phận Dallas trong nhiệm kỳ 2019–2020.
Bên cạnh sự hướng dẫn về tín lý bởi cha Linh hướng
Nguyễn Tất Hải, Văn Phòng Điều Hành được tổ chức theo
đường lối Trung Ương và Miền với các khối như sau:
• Văn Phòng Điều Hành [VPĐH]:
Trưởng VPĐH: Dominico Đinh Văn Chương
• Thư Ký: Vincente Lê Việt Dzũng
• Thủ Quỹ: Martino Vũ Mạnh Michael
• Trường Lãnh Đạo [TLĐ]: Teresa Hoàng Khổng Thiêng
• Khối Tiền:
Trưởng: Phaolo Nguyễn Tân Phú
Phó: Giuse Nguyễn Quang Minh
• Khối Ba Ngày: Lucia Nguyễn Đặng Thư Thư
• Khối Hậu: Maria Lý Thị Thơ
• Khối Truyền Thông: Gioan Baotixita Võ Minh Jarell
Ban Biên Tập: Anna Nguyễn Khanh
• Liên Nhóm ĐMHCG:
Trưởng: Maria Vũ Hồng Nhung
Phó: Phanxico Xavier Bùi Thanh Vũ
Như đường lối của phong trào Cursillo đã hướng dẫn
“Số thành viên của VPĐH nhỏ vừa đủ như một nhóm Hội
Nhóm” và “Thành viên VPĐH xuất thân từ Trường Lãnh
Đạo.” Chân thành cảm ơn sự dấn thân tích cực của anh chị
em mặc dù cũng rất bận rộn với việc gia đình và những sinh
hoạt khác trong giáo xứ như Ca đoàn, Giáo viên Việt Ngữ
Giáo Lý, Legio, Thiếu Nhi, Đoàn Thanh Niên, Ban Trật Tự,
Hội Quán… Sự đóng góp của ACE đã giúp cho sinh hoạt
của phong trào thêm phong phú và bền vững trong tình yêu
thương của gia đình Cursillo.
• Văn Phòng Điều Hành họp hàng tháng vào thứ Hai, tuần
3 cận cuối tháng, để bàn thảo những công tác của PT
Cursillo, Giáo Phận Dallas.
• Tổ chức Khóa 3 Ngày
• Tổ chức Khóa Cursillo de Cursillos [CDC]
• Tổ chức những buổi Tĩnh Tâm.
• Tổ chức Ngày Bổn Mạng của PT.
• Cập nhật những sinh hoạt của các Ban/Khối như TLD,
Khối Hậu, Khối Truyền Thông.
• Duy trì những Phương pháp PT đưa ra, qua Hội
Nhóm và Ultreya, hầu giúp Cursillistas thăng tiến đời
sống ngày thứ Tư.
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• Giải quyết những thắc mắc hoặc những vấn đề
của PT địa phương.
• Trường Lãnh Đạo [TLĐ] sinh hoạt vào tối thứ Hai cuối
tháng, chương trình thường có:
• Bài Tín Lý: Cha Linh Hướng hướng dẫn về đời sống
truyền thống của Giáo Hội.
• Bài Rollo: Mỗi tháng một chủ đề về đời sống
sùng đạo, học đạo, và hành đạo. Được chia sẻ bởi
thành viên của TLĐ.
• Cập nhật sinh hoạt của các khối trong tháng qua
Hội Nhóm Lãnh Đạo.
• Xin mời vào trang nhà để tìm hiểu thêm về mục đích
và trách nhiệm của TLĐ:
http://www.cursillodallas.com/EmbedPDFdoc.
aspx?PDFurl=TLD%2fTLD_MucDich.pdf

• Khối Tiền và Khối Ba Ngày liên kết trong việc tổ chức
Khóa Cursillo 3-Ngày [K3N]:
• Khối Ba Ngày nghiên cứu những sinh hoạt của PT địa
phương và kêu gọi sự hợp tác của anh chị em Cursillistas
trong mọi trách nhiệm.
• Khối Tiền nghiên cứu môi trường để tuyển chọn ứng
viên cho K3N. Ứng viên được mời gọi từ những giáo
xứ thuộc Miền 8.
• Khối Hậu và Liên Nhóm:
• Cổ động sinh hoạt nhóm và hội Ultreya, tiếp tục hoán
cải bản thân và kết tình thân hữu.
• Duy trì phương cách sinh hoạt của phong
trào Cursillitas.
• Khối Truyền Thông và BTU:
• Thông báo những tin tức liên quan đến PT địa
phương và toàn quốc.
• Chia sẻ cảm nghĩ, suy tư trong đời sống ngày Thứ Tư
†
của Cursillitas. C

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 2019
Date
6/18/18 – 12/18/19
Thu
Chi
Balance

Amount
$4,177
$13,157.10
-$11,971.70
$1,185.40

Tổng cộng chi và thu năm 2019. Nếu cần biết chi tiếc,
xin liên lạc VP Điều Hành GP Dallas:
anh Michael 972.880.4884, anh Chương 214.684.3120
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•

Hội Thảo Step by Step cho Khóa Cursillo sẽ được tổ chức
vào ngày:

Thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2020, từ 8 AM tới 6 PM
Địa điểm: Hội Trường Thánh Anphong
•

Ultreya Ngày 2 tháng 3, 2020: PT Cursillo Dallas sẽ bầu lại
Liên Nhóm Trưởng

•

TLĐ Ngày 30 tháng 3, 2020: PT Cursillo Dallas sẽ bầu lại
Điều Hợp Viên TLĐ

Sinh Hoạt Hàng Tháng

X

Xin Cầu Nguyện

in cầu nguyện cho tất cả quí cursillistas và người thân
trong gia đình đang đau yếu được Thầy ban ơn sức mạnh
hồn xác, nhất là thân phụ của hai anh Chương và Scottie.
Xin cầu cách chung cho các linh hồn người thân đã qua đời
chóng được hưởng Thánh Nhan Chúa và cách riêng cho 2 linh hồn:
• Cha Cố Thomas Nguyễn Ngọc Thanh, bác của Cursillista
Nguyễn Khắc Phú vừa được Chúa gọi về ngày 18 tháng 10 năm
2019 tại Garland, Texas, USA.

• Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo: 7:55PM - 9:35PM mỗi Thứ
Hai cuối tháng tại phòng 115 HT Thánh An Phong, GX ĐMHCG
(TLĐ tháng 12/2019 sẽ không sinh hoạt)
• 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
kiên trì trong ơn gọi cursillistas của mình dù gặp phải thất bại
hay thành công.

• Cụ Thomas Vũ Ngọc Trác, người thân của chị Anh Đào
mới được Chúa gọi về 11/17/2019 tại Frisco, TX.
• . Bác Giuse Phạm Văn Loan, thân phụ của anh chi. Hùng
& Bích-Vân đã được Chúa gọi về ngày 26 tháng 12 năm 2019 tại
Garland, TX.
• Cursillista Micae Nguyễn Khắc Phú bất ngờ được Chúa
gọi về bên Ngài trong Đêm Giáng Sinh 2019 tại Garland, TX
trong niềm thương nhớ của chị Ngọc Thúy, hai cháu va bạn hữu
trong PT.

C

Chúc Mừng!

húc mừng dòng Chúa Cúu Thế Hải Ngoại đã có thêm cơ sở
mới là Tu Viện Thánh Anphongtsô thuộc Giáo Phận Tyler.
Xin Chúa luôn chúc lành, ban ơn giúp sức gìn giữ nhà dòng và luôn
đồng hành với nhà dòng trong hành trình rao giảng Tin Mừng.
Cũng mong nhà dòng phát triển để xây dựng cơ sở Tĩnh Tâm (rất lý
tưởng - chúng ta có thể ké tổ chức khóa 3 ngày chăng??).

C

húc Mừng Bổn Mạng các Nhóm Thân Hữu & PT.

Nguyện xin các thánh Bổn Mạng cầu bầu cho nhóm
luôn gắn bó, yêu thương để giúp nhau thăng tiến hầu làm cho Danh
Cha được cả sáng qua đời sống chứng nhân của mỗi người.

Thông Báo
•

Điều Hợp Viên Quốc Gia Ngành Việt Nam, Anh Phạm Quỳnh
Tín đã chính thức từ nhiệm vì lý do sức khỏe trong National
Meeting tháng 11, 2019 tại Omaha. Phong Trào ngành VN sẽ
tìm người thay thế anh trong thời gian tới.

•

Mừng Xuân và Bổn Mạng Phong Trào: Ngày Thứ Bảy 1
tháng 2 năm 2020 bắt đầu với Thánh Lễ 6 giờ chiều đến 10
giờ 30 tối tại Trung tâm An Phong, GX ĐMHCG.
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Chúc mừng Gia Đình Cursillo Dallas đã có thêm
12 anh từ Khóa 7 Nam Dallas tháng 7, và
1 anh + 3 chị Khóa Houston tháng 10 vừa qua

Giuse Hoàng Xuân Đồng
Antôn Đỗ Hoài Phong
Giuse Tô Quốc Tuấn
Phêrô Nguyễn Quang Đoan
Phêrô Nguyễn Nhận Peter
Vincente TrươngVũ Quang Huy
Phêrô Bùi Thế Hùng
Giuse Maria Võ Cường
Phêrô Trương Đức Thắng
Giuse Bùi Văn Khuông
Gioan Đỗ Kế Toại
Giuse Phạm Ngọc Nguyên
Maria Võ Thị Ngọc Bích
Giuse Trịnh Nguyên Khanh
Maria Trần Kim Ngọc
Maria Nguyễn Vũ Hạnh
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Lời dẫn nhập…

L

Thế nhưng, mọi việc đều có Thầy đồng hành và có anh em chung
bước. Mổi người một trách nhiệm và cùng góp ý cho nhau để hoàn
thành công việc Thầy đã và đang trao phó cho BPV qua phong trào.
Tạ ơn Thầy đã ban ơn và dìu dắt anh em Ban Phụng Vụ được hoàn
tất mọi việc trong bình an và theo thánh ý của Thầy.

à sự cảm nghiệm được dâng trào sau 2 buổi họp mặt và tập
hát của Ban Phụng Vụ chuẩn bị cho Khóa 7 Nam tại Đan
Viện Biển Đức.Lần đầu tiên được cùng đồng hành với các anh em
trong Ban Phụng Vụ… lo lắm, sợ lắm người ơi… sợ đến nỗi mà
Ăn cơm lúc nhớ lúc không
Ngủ thì mắt nhắm trong cơn chập chờn
q = 85
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A

nh Phú mến, anh ra đi thật đột ngột làm em, bạn hữu và
nhất là chị Thúy và hai cháu không có cơ hội để từ giã
anh. Em xin mượn lá thư này để nói lên chút tâm tình
của em và đặc biệt những kỷ niệm của em qua những năm biết anh.
Quen anh đã gần 20 năm qua trong những ngày sinh hoạt với ban
Việt Ngữ và Phong Trào Cursillo. Em, cũng như rất nhiều bạn hữu,
đều nhận thấy tinh thần
phục vụ của anh thật đáng
khâm phục; lúc nào anh
cũng vui vẻ và hăng say
làm việc, không chỉ trích
ai và luôn đem nụ cười đến
cho mọi người chung
quanh. Nhớ lại những buổi
họp Ultreya hàng tháng
trước đây, anh thường
dùng những bài thơ dí
dỏm của anh trong khi
điều khiển làm cho mọi
người cười bể bụng. Đặc biệt trong những ngày Tết anh luôn có
những câu thơ vui, đem đến những giây phút vui nhộn cho mọi
người trong những ngày đón Xuân. Năm nay và từ bây giờ, sẽ thiếu
vắng những bài thơ dí dỏm (aka. thơ “con cóc” – chữ anh thường
dùng) của anh để đem đến những nụ cười dòn tan cho mọi người!
Hai tuần trước Giáng Sinh, em còn nhớ hai anh em gặp nhau
trong khuôn viên GX, em có nhờ anh viết một bài thơ cho Bản Tin
Ultreya Mùa Xuân để gửi đến cho anh chị em trong PT, anh mỉm
cười nói: “Trời lạnh Chương ơi, cóc sợ lạnh nên trốn dưới bùn để
tránh mùa đông giá buốt hết rồi!” Hai anh em cùng cười với cái dí
dỏm cửa anh, nhưng chỉ trong phút chốc, anh đã nhận lời và cho biết
anh sẽ cố gắng viết một bài thơ để tặng cho ACE trong PT đón Xuân
Canh Tý năm nay. Nhưng không ngờ anh đã từ giã thế trần ra đi một
cách đột ngột! Năm nay và mai này, chúng em sẽ thiếu vắng tiếng
cười và đặc biệt những vần thơ dí dỏm của anh đã và luôn luôn đem
nụ cười đến cho mọi người.
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Ngoài những vần thơ dí dỏm, anh luôn là tấm gương tốt để mọi
người noi theo, cho chính bản thân em. Khi sinh hoạt với PT cũng
như những hội đoàn trong GX, anh phục vụ với hết tấm lòng của anh
trong khiêm nhường và bác ái. Trong những năm quen biết anh, chưa
bao giờ thấy anh bực tức lớn tiếng với những người đã làm anh buồn.
Đặc biệt những lúc anh chăm sóc người con trai của anh, cháu Vân
Đôn, anh luôn nhỏ nhẹ và
yêu thương trong bất cứ hoàn
cảnh nào. Qua những hy sinh
mỗi ngày trong cuộc sống
của anh, em nhìn thấy một
người Kitô hữu trưởng thành
với lòng bao dung và tràn đầy
yêu thương cho gia đình và
những người chung quanh.
Gương sống của anh đã giúp
chính bản thân em mỗi lúc
em buồn hay bị ai chỉ trích…
chỉ cần nhớ, nghĩ đến anh và
cách cư xử của anh, là lòng em lắng đọng lại; nỗi buồn và sự bực bội
như chừng vơi mất…
Em xin mượn bài viết này để cảm ơn anh cho những năm qua,
không những anh phục vụ giáo xứ mà còn đắc lực với PT Cursillo, từ
những sinh hoạt của BĐH, Ultreya, mà còn những trách nhiệm của
PT qua các Khóa Nam và Nữ anh đều đóng góp một cách rất tích cực.
Thay mặt cho PT Cursillo GP Dallas xin cảm ơn anh đã luôn hăng
say trong việc tông đồ của đời sống Ngày Thứ Tư của người Cursillista.
Toàn thể gia đình Cursillo sẽ nhớ đến anh trong lời kinh và sẽ cố gắng
sống theo tấm gương của anh. Tạm biệt anh. Anh nhớ chuyển lời cầu
nguyện cho PT và đặc biệt cho chị Thúy và hai cháu nha.
Nguyện xin Chúa sớm đưa linh hồn Micae về nơi an nghỉ đời đời
trên Thiên Quốc và xin Chúa nâng đỡ ủi an chị và hai cháu.
TM PT Cursillo GP Dallas
Dominico Đinh Văn Chương
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Và đây là bài viết của anh Khắc Phú trong BTU24, tháng 3 2016, một chút gì đó để nhớ về
người anh em dễ thương đáng mến của chúng ta…

H

ắn 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
“Hội quán đóng cửa”
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.
Tối về, nằm nghĩ lại mà sợ nên vội ghi ngay bài thơ con cóc nhớ
lòng:
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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
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