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Anh Chị Em Cursillistas quý mến,
ị thủ tướng nổi tiếng của nước Anh là ông Winston
Churchill (1874-1965) từng nói rằng: “Người bi quan thấy
khó khăn trong mỗi cơ hội; còn người lạc quan thấy cơ
hội trong mỗi khó khăn” (A pessimist sees the difficulty in
every opportunity; an optimist sees the opportunity in every
difficulty.) Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có nhận
ra cơ hội trong hoàn cảnh khỏ khăn hiện nay khi cơn đại dịch
Covid-19 vẫn còn đang phủ bóng đen trên cuộc sống của gia đình,
xã hội và Giáo hội khiến mọi sự hầu như đảo lộn hoàn toàn.
Vậy làm thế nào để người Cursillistas chúng ta không những để “sống còn” nhưng thật
sự “sống mạnh” trong mùa dịch này? Trả lời cho câu hỏi này thật không dễ dàng gì bởi vì
nhiều người trong chúng ta vẫn còn đang vất vả vật lộn với những vấn đề trước mắt như
sức khỏe, nhà cửa và công ăn việc làm. Nhưng nói cho cùng, cơn đại dịch Covid-19 lan tràn
khắp thế giới thật ra là một bức ảnh phóng to của những nổi khốn khó, bất hạnh và đau khổ
mà tất cả mọi người ở các mức độ khác nhau phải gánh chịu, cách riêng đối với những anh
chị em đang phải trải qua sự bắt bớ, khủng bố, kỳ thị, thù ghét, nghèo đói, bóc lột, bạo lực,
chiến tranh và chết chóc diễn ra hằng ngày. Riêng cá nhân tôi, tôi đã phải đối diện với thảm
cảnh tự tử của hai người con cái trong giáo xứ chỉ trong vòng 6 tháng qua! Vậy tôi có thể nói
gì về cơ may cho những gia đình có con cái tự tử mà chính trị gia Churchill đề cập trên đây?
Thật là khó!
Vì thế, là người Kitô hữu, chúng ta không lạc quan theo kiểu con người dựa trên những giá
trị của trần thế (tiền tài, sức khỏe, danh vọng…) hoặc một ý tưởng trừu tượng viễn vông
nhưng là niềm cậy trông và hy vọng đích thật vào Thiên Chúa như một nhân đức đối thần
(theological virtue). Nói như vậy, không có nghĩa là một khi đặt niềm hy vọng vào Thiên
Chúa, sự đau khổ và nỗi đau thương sẽ không còn nữa nhưng sẽ mang một ý nghĩa khác bởi
vì tình yêu của Thiên Chúa còn lớn lao hơn mọi sự, kể cả sự dữ.
Thánh Phaolô, Quan thầy của Phong trào chúng ta, là người nói đến rất nhiều về niềm hy
vọng của người Kitô hữu được đặt trên nền tảng hiệp thông với sự chết và sống lại của Chúa
Giêsu trong giây phút hiện tại được biểu lộ rõ nét nhất nơi Bí tích Thánh Thể. Chính trong
bóng tối của cơn đại dịch và những khủng hoảng khác trong cuộc sống mà Chúa Giêsu đến
với chúng ta nơi chính Mình và Máu của Người. Đó là lý do tại sao trong thời kỳ đại dịch,
Giáo hội kiên quyết đòi hỏi sao cho có được Thánh lễ được cử hành trong Nhà thờ mặc dầu
vẫn tuân theo những chỉ dẫn phòng dịch của các chuyên viên y tế và chính quyền.
Chính trong Bí tích Thánh Thể, “nguồn cội và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu” (Lumen
gentium, 11) mà mỗi Cursillista được kêu gọi trở thành muối men trong môi trường sống
của mình. Vì thế, nếu hoàn cảnh và sức khỏe cho phép, các Cursillistas cần phải đến với Chúa
Giêsu Thánh Thể để múc lấy chính nguồn mạch sự sống linh hồn cá nhân và của Phong trào
chúng ta.
Nguyện xin Thầy Giêu chí thánh luôn gìn giữ anh chị em trong ân sủng Thánh Thể của Ngài.
De Colores!
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on người được Thiên Chúa yêu thương!”
Đây là lời công bố tuy đơn giản nhưng gây
chấn động mà Giáo Hội phải truyền đạt
cho con người. Lời nói và cuộc sống của
mỗi Kitô hữu có thể và nên làm vang dội
lời tuyên bố này: Thiên Chúa yêu thương bạn, Đức Kitô đã
đến vì bạn; Ngài là Đường, là Sự Thật và là sự sống cho bạn!
(Gioan 14: 6) (Tông huấn Sứ mệnh người giáo dân, đoạn 34).
Thật vậy, để công bố điều này trong mỗi Khóa Cursillo, tình
yêu này phải được thể hiện bằng lời nói và cuộc sống của
mỗi thành viên trong ban điều hành: Lời nói và kinh nghiệm
sống, sự hân hoan công bố và kinh nghiệm sống của mỗi
người qua lời tuyên xưng và chứng từ. Sau năm mươi năm
của Cursillo, chúng tôi xác tín rằng điều thuyết phục trên hết
là kinh nghiệm sống sự hân hoan công bố Tin Mừng tương
quan với nội dung mà nó đáp ứng, đặc biệt là với những
đòi hỏi sâu xa nhất nơi tâm hồn con người: Thiên Chúa
yêu thương bạn, Chúa Kitô đã đến vì bạn! Thiên Chúa yêu
thương tôi, Chúa Kitô đã đến vì tôi!

Để nói và làm chứng về câu trả lời của Thiên Chúa cho
những nhu cầu sâu xa nhất nơi tâm hồn con người, chúng
ta cần phải biết và trải nghiệm câu trả lời của Thiên Chúa,
để cảm nhận nó. Tuy nhiên, với bản chất là con người, nhu
cầu được yêu thương với một tình yêu riêng tư được bám
rễ rất sâu. Chúng ta trải nghiệm một khao khát tột cùng cho
sự âu yếm thân mật, sự khao khát được yêu thương với một
tình yêu dịu dàng vô biên, như Chúa đã ban cho Môsê khi
Ngài công khai nói chuyện với ông(Dân số 12: 8) và Ngài đã
nói chuyện trực diện với ông như khi ta nói chuyện với một
người bạn. (Xuất hành 33:11, Đệ nhị luật 34:10). Chúng ta
trải nghiệm sự khao khát tột cùng cho sự gần gũi thân mật
cũng như điều mà Giavê đã ban cho dân của Ngài khi tỏ
mình ra cho họ, như đã được ghi lại trong bản văn Do Thái.
Chúng ta cảm thấy rất cần được tha thứ mà không bị trừng
phạt vì sự bội tín của chúng ta, và cảm giác lại được “Chồng”
ôm, hôn, và hôn lên những nơi mà biểu hiện của tình yêu
được trao ban; trên cổ, trên má, trên môi.
Tôi là một linh mục, tôi sống đời sống thánh hiến và độc
thân, nhưng tôi đã không từ bỏ tình yêu, tôi sống độc thân
như là thời gian tìm hiểu người yêu mình, sống lại kinh
nghiệm với sự trìu mến.

Yêu Thư

Nguồn: Buổi Hội Thoại kỳ thứ nhất tại Cala Figuera,
Tổ Chức Eduardo Bonnín Aguiló (FEBA)1. Bản dịch
hiệu đính của cuốn sách này trình bày Những Ngày
Suy Niệm Về Đặc Sủng Nền Tảng Cursillo được tổ chức
ở “The Porciúncula” tại Palma de Mallorca, vào dịp kỷ
niệm 50 năm Khoá Cursillo Cuối Tuần Đầu Tiên diễn
ra ở Cala Figuera- Santanyí, trên hòn đảo Mallorca tại
Tây Ban Nha vào tháng 8 năm 1944.
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Tốt lắm! Thật vậy, để trả lời cho khái niệm về hôn nhân này,
Con Thiên Chúa đã rời xa Cha của Ngài để đến với chúng ta,
tức là, để nên một Thân Thể với chúng ta (Êphêsô 5: 31-32).
Đây là sự gần gũi mật thiết: Những gì chúng ta đã được hiến
tặng trong sự “Nhập thể” (Ngài đã bước vào hiện hữu của
chúng ta); đã được bảo đảm cho chúng ta khi Ngài tự bày tỏ
mình là “Chồng” (Mic 2:19, Mt 22: 2, Gioan 3:29, Mt 25: 6),
Chúa Kitô bày tỏ chính Ngài với người đàn bà đã có năm đời
chồng, Ngài đã tự bày tỏ mình như là một người chồng.

Và điều đã được trao cho chúng ta một cách “riêng tư” trong
Bí Tích Thánh Thể liên kết chúng ta với nhau; NhiệmThể cho
Chúa và Chúa cho NhiệmThể.
Và nếu như tiểu sử chúng ta chất đầy gánh nặng của sự bất
trung và bội bạc của chúng ta thì sao?
Nếu vậy thì Tin Mừng chính là điều này: Thiên Chúa cũng
yêu thương cả những người phạm tội “ngoại tình” (Hôsê7 3:
1, hoặc Rôma 5: 8) và “mại dâm” (Luca 15:30). Và thực tế là,
một bữa tiệc đã diễn ra để chào mừng sự trở về của đứa con
trai hoang đàng. Và bữa tiệc này chính là Bí Tích Thánh Thể.
(Luca 15: 23,27,30)
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Một buổi dạ tiệc “tình yêu” đã được chuẩn bị (Gioan 13: 1)
được biểu thị bằng “sự gần gũi mật thiết” dành cho người
môn đệ tựa đầu vào lòng Đức Giêsu (Gioan 13:23, 21:20),
được thiết lập bởi Bánh và Rượu mà Đức” Lang quân” nuôi
dưỡng và sưởi ấm cho “các thành viên của Hiền Thê Ngài
“,Thân thể của Ngài, Hội Thánh. (Êphêsô 5: 29-30). Đây là
cách mà Chúa Giêsu đã diễn giải tinh thần hôn nhân của
Thiên Chúa Giao Ước (Hos 2: 21-22, Ez 16: 8,60, Is 54: 5,
SS 62: 4-5).
Yến tiệc tình yêu của Thiên Chúa, quả thực, đã đến với chúng
ta qua việc “gửi” Con của Ngài đến. (1 Gioan 4:10) và với quà
tặng của Chúa Thánh Thần (Rôma 5: 5). Và đó là tình yêu
Agape(tình Bác Ái), tình yêu này không chỉ liên quan đến cá
nhân chúng ta mà còn làm chúng ta có khả năng để mời gọi
các anh chị em của chúng ta cùng đến dự tiệc (I Gioan 4:19),
tình yêu này làm chúng ta nên thích hợp để hiệp nhất với họ
như là những thành viên hình thành nên một Thân Thể (một
Thân Thể và một Thần Khí, Êphêsô 4: 4) ở giữa họ cùng với
Đức” Lang quân” Giêsu Kitô.

ương

Khi ban Thánh Thần của Ngài, Con Thiên Chúa đã tạo thành
Thân Mình Ngài cách mầu nhiệm với anh em trong cùng một

Thánh Thần duy nhất. Thật vậy, chúng ta đã chịu phép rửa
để gia nhập vào một Thân Thể duy nhất. (I Côrintô 12:13)
Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, nên tuy nhiều người, chúng
ta cũng chỉ là một Thân Thể! Bởi vì tất cả chúng ta chia sẻ
cùng một Bánh(I Côrintô 10:17) nên cũng một Thánh Thần,
Đấng hiệp nhất Thân Thể, mang lại và thúc đẩy tình Bác Ái
(Agape) giữa các tín hữu. Chúa Kitô yêu mến Hội Thánh như
Hiền Thê của Ngài và ban cho Hội Thánh tràn đầy thiên ân,
Hội Thánh chính là Thân Thể và sự viên mãn của Ngài!
“Đám cưới” của Chúa Kitô được cử hành với tất cả các thành
viên tại bữa tiệc, (Êphêsô 4, 2:15): Thánh Thần của Chúa Con
(Gioan 4: 6) thúc đẩy chúng ta trong tình yêu dâng hiến đối
với Chúa Cha, khuyến khích chúng ta gọi Ngài “Abba!”(Cha
ơi) ! Thần Khí của Chúa Cha (I Côrintô 12: 3) thúc đẩy
chúng ta trong tình yêu dâng hiến đối với Chúa Con (Gioan
17:26) khuyến khích chúng ta tuyên xưng “Kyrios”!(Lạy Đức
Chúa) “Cùng một Thánh Thần, liên kết Thân Thể, mang lại
và thúc đẩy tình yêu giữa các tín hữu” (Hiến chế Ánh Sáng
muôn dân, 7).
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Biết rõ về bản chất con người của chúng ta mà trong đó nhu
cầu mạnh mẽ là được yêu thương cách riêng tư đã được bắt
rễ sâu xa, Chúa Giêsu đã tóm lược toàn bộ Luật Cũ trong
giới luật của Ngài: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương anh em” (Gioan 15:12; Gioan 3:16), hay tốt hơn là,
như Cha Thầy đã yêu thương anh em (I Gioan 4:11). Và để
chúng ta có thể hoàn thành điều này, Thiên Chúa đã yêu
thương chúng ta trước (I Gioan 4:19) và Ngài ban cho chúng
ta sức mạnh của Thánh Thần (Galata 5: 22s), ghép chúng ta
lại như những ngành nho trên cây nho (Gioan 15: 5).
Thật vậy, con đường mà tình yêu phải tiếp diễn để đạt đến
sự “viên mãn” của nó, phải nằm trong tình yêu của chúng ta
dành cho anh chị em của mình (I Gioan 4:12). Tình yêu này
bắt nguồn từ tình yêu của Chúa Cha dành cho Chúa Con,
ban cho Ngài ThánhThần vô lường vô hạn (Gioan 3: 34-35)
và được diễn tả trọn vẹn nơi cái chết của Chúa Con (Rôma
5: 8, 1 Gioan 3:16) ) trong chiều kích giáo hội, (Êphêsô 5:25)
cộng đồng (Êphêsô 5: 2) và cá nhân (Galata 2,20), tình yêu
này tuôn đổ vào tâm hồn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần,
Đấng đã đuợc ban cho chúng ta (Rôma 5: 5) và phải được
triển khai trong tình yêu của chúng ta đối với anh chị em của
mình (I Gioan 3: 16 và 4:11).
Tình yêu này cần phải được triển nở, trước hết, giữa các
thành viên trong một gia đình, vì gia đình là trung tâm của
cuộc tranh đấu lớn giữa tình yêu và mọi thứ trái ngược với
nó (Thánh Gioan Phaolo II, Thư cho các gia đình, 23). Tình
yêu phải được triển nở trong tất cả các cam kết tông đồ của
chúng ta, bởi vì để nuôi sống đàn chiên của Chúa, đất cần
phải được cày xới (Gioan 21: 15- 17) và để yêu từng người,
từng con một trong đàn chiên (Gioan 10: 3,11,15). Tiền
Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo của chúng ta phải là
những biểu hiện của tình yêu, và chỉ là những biểu hiện của
tình yêu mà thôi, đã được Thánh Phaolô trình bày rất mạch
lạc trong Bài Ca Đức Mến thật tuyệt vời(1Cor 13: 4-7) , theo
cách này, tình yêu sẽ là sự “Phục Sinh” của chúng ta, từ sự
chết đến sự sống (I Gioan 3:14).
Chẳng may thời đại mà chúng ta đang sống đặt cho chúng
ta những điều kiện cả khi thưởng thức cũng như khi truyền
tải tình yêu mà Thiên Chúa đã đong đầy trong tâm hồn
chúng ta qua sự phú ban của Chúa Thánh Thần. Ở thời
điểm này, chúng ta không được tạo dựng để truyền tải kinh
nghiệm về tình yêu của Thiên Chúa trong bản chất vô hạn
của nó (Xuất hành 33.20) trở nên hoàn toàn giống như
Ngài là cần thiết nhưng vào thời điểm này vẫn là một mục
tiêu tương lai (1Ga 3: 2).
Vào lúc này, chúng ta chỉ có thể thưởng thức một số mảnh
vụn của bữa tiệc thánh mà chúng ta nhận được gián tiếp qua
các tạo vật bị hạn chế bởi bản chất tội lỗi và hữu hạn của
chúng (Isaia 49:15). Thật không may, tình trạng cô đơn trên
thế gian là điều không thể tránh khỏi: “Bố mẹ tôi đã bỏ rơi
tôi”, vị tác giả thánh vịnh đã than thở, nhưng ngay lập tức
ông đã thêm vào niềm hy vọng: “nhưng Chúa sẽ đón nhận
tôi” (Thánh Vịnh 27:10).
Chỉ có tình yêu của Thiên Chúa trong cõi vĩnh hằng, khi Ngài
được mặc khải hoàn toàn cho chúng ta (1 Gioan 3: 1-2), sẽ
đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta về “sự gần gũi mật thiết”
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riêng tư, “sự dịu dàng” bất biến và việc sống là “vợ chồng”.
Cái chết theo cách này đã được biến hình, bởi vì nó sẽ giữ
chúng ta lại trong trái tim của Thiên Chúa, được làm hiền thê
trong trái tim của Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần, qua Tình
yêu (Tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, xem Rôma 5: 5-8,
Galata 4: 6). Cuộc sống trần gian này đã được ban cho chúng
ta như là một “con đường” để du hành trong tình yêu (Êphêsô
5: 2), như là một sự huấn luyện cho sự bách hại vì tình yêu
(1Cor 14: 1)
❤ Nhìn và đối xử với mọi người như là “hình ảnh” của
Thiên Chúa và của Chúa Kitô (Sáng thế 1:26; Rôma
8:29) nhìn vào các biến cố và sự việc bằng cái nhìn của
Thiên Chúa, Đấng làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho
những ai yêu mến Ngài (Rôma 8:28) và được kêu gọi để
phát triển theo thiên ý của Ngài (được tiền định, được
kêu gọi, được công chính hóa, được tôn vinh).
Hãy để cho bản thân của mình được Chúa Kitô chạm đến,
như thánh Phaolô đã làm (Philíp 3:12) bởi vì sự tự nguyện thì
lớn lao hơn là chính việc được chạm đến (Công vụ 22:10) mà
cũng để hướng tới việc đáp lại Đấng đã yêu thương chúng ta
trước (I Gioan 4: 10,19). Mở lòng ra với những người đang
cần chúng ta. Vì làm sao tình yêu của Thiên Chúa có thể được
tìm thấy nơi chúng ta khi chúng ta khép kín lòng mình (I
Gioan 3:17).
❤ Tuy nhiên, chúng ta cần tránh bất cứ lời khuyên bảo
nào mang nặng tính gia trưởng, nhưng lại nghèo nàn
về tình yêu, hãy quên đi giai cấp, và tự đặt mình vào
cùng một tầng lớp với các môn đệ của Chúa và anh em,
không cần cho mình vai trò của người lãnh đạo (Mt 23:
88-10 ), sự trong sạch trong tâm hồn và ý định: được
tình yêu cảm hóa và rồi quảng bá tình yêu, ngay cả khi
chúng ta đang phải đối mặt với xung đột hoặc những
tình huống lầm lạc (II Côrintô 2,4,8; 1 Tim 1: 3-5).
❤ Ý thức rằng trong Nhiệm Thể, chúng ta sẽ là những
thành viên tốt hơn và hiệu quả hơn nếu chúng ta có đức
mến, hơn là chúng ta được ơn nói nhiều thứ tiếng, hay
nói tiên tri, hay có đức tin, hoặc bằng cách cho đi tất cả
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những gì chúng ta có, hoặc hiến mình bằng một sự tử
đạo anh hùng nào đó, cả hai điều này đều có thể là mồi
cho sự tự đắc (I Côrintô 13: 1- 3).
❤ Làm phát triển đức mến của chúng ta trong khi thực
hành “tình bạn” theo gương Đấng Cứu Chuộc chúng ta
(Gioan 15: 13.15).
❤ Nhưng xây dựng tình bạn trên nền tảng của tương quan
minh bạch, chỉ có thể dành cho những người thực sự
yêu thương lẫn nhau (2Tim 1: 3-4), đạt đến sự hiểu biết
lẫn nhau mà không cần che đậy (như Timôthê đã đồng
tâm nhất ý với Phaolô), (Philíp 2:20, xem 1Cr 4:17).
“Tất cả chúng ta đều xác tín sâu xa rằng để thực hiện công
tác tông đồ, cần phải đoàn kết với những người khác có cùng
cảm nhận với mình. Điều này, do đó, là lý do tại sao tình bạn,
được hiểu như một cách làm tốt, có thể được chọn như một
công tác tông đồ. Chúng ta tiến cử Tình Bạn cho chính mình,
như là một công tác tông đồ, như là một phương pháp, như là
sự huấn luyện, và thậm chí như là sự giải thích chân thực của
đức bác ái dạt dào. “ (Phaolô VI, Buổi tiếp kiến chung ngày 7
tháng 2, 1968).
❤ Do đó, đây là những quyết định cần phải thưc hiện:
thực hành tình bạn trong Ngày Thứ Tư, làm nó lớn lên
trong tình yêu mà trong đó chúng ta phát triển thành
một tập thể mạnh mẽ và hiệp nhất, nhờ vào sự đóng
góp của mỗi người tương ứng với chức năng của mỗi
một thành viên (Êphêsô 4:16).
Sự kết hợp của những quà tặng này nên được thúc đẩy trong
các môi trường của gia đình, ở những nơi làm việc và giải trí
nơi chúng ta sinh sống và làm việc.
Trong thực tế, đào luyện trong tình bạn sẽ làm cho chúng ta
được gắn bó với nhau và tạo ra sự ổn định cho các “nhóm”
của chúng ta như là cách để đạt được sự dậy men Kitô giáo
nơi các môi trường và thúc đẩy đời sống cộng đoàn ngay cả
trong các môi trường nơi chúng ta làm việc (Gioan Phaolô II,
Thông điệp “Lao động của con người”, đoạn 14, 20).

Lạy Thầy chí Thánh,
Lời đầu tiên, con xin tạ ơn Thầy đã gìn giữ, chăm sóc cha linh hướng thân thương và từng anh chị em Cursillistas chúng con, luôn
được khỏe mạnh trong từ những ngày đầu đại dịch Covid-19 cho đến ngày hôm nay. Trong khi sự lan tràn của virus Corona và sự
giết chóc của nó đã lấy đi bao sinh mạng của nhiều người trên thế giới.
Những ngày tháng đầu của dịch bệnh, quả thật đối với con là những ngày chiến đấu từ thân xác đến tâm hồn. Các sinh họat hằng
ngày đạo cũng như đời, tạm thời ngưng hoạt động. Nhà thờ cũng không ngoại lệ! Giáo đường im bóng không một người qua, các
cửa phòng họp và lớp học đều được khép kín. Cha xứ thôi làm lễ cho con chiên, ca đoàn thôi tập hát, các hội đoàn thôi hội họp, các
giáo lý viên, thầy cô việt ngữ đều ở nhà, các em thiếu nhi, học sinh thôi đến nhà thờ và trường lớp. Mọi sinh họat thường nhật từ
trước tới nay xem ra rất ư là bình thường, vậy mà bây giờ… con mới thấy quý hóa, và thương nhớ làm sao… khi vắng đi chúng!
Trong thời gian và tình cảnh đặc biệt này, âu cũng là lúc tâm hồn con có thời giờ nhìn lại chính mình. Con như được thôi thúc chia
sẻ điều gì đó. Trong tâm tình cầu nguyện, lắng nghe và suy tư về thánh lễ Misa, nơi không những con người được gặp gỡ Thiên
Chúa, mà là nơi con người gặp gỡ nhau. Vì thánh lễ là việc thờ phượng cao trọng nhất của giáo hội công giáo. Như thầy đã dạy
“Nếu một người muốn dâng lễ vật trên bàn thờ Thiên Chúa, mà chợt nhớ ra mình còn có chuyện bất hòa với người anh em của
mình thì hãy để lễ vật đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em, rồi trở lại dâng lễ vật trước bàn thờ Thiên Chúa (Mt 5 23-24)’.
Lời chỉ dạy của Đức Giêsu muốn nhấn nhủ với mọi người chúng con luôn biết “Mến Chúa và yêu người” dù trong mọi nghịch cảnh,
luôn biết sống thật tốt, để là lễ vật dâng tiến trên bàn thờ đẹp lòng Chúa nhất.
-Nguyễn Tiến Mỹ
www.cursillodallas.com
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ính thưa Cha linh hướng và các anh chị em Cursillista, con/em là Maria Phạm Ðinh Bích Vân, đã
tham dự khóa 524 tại Houston, Texas, năm 2003.
Xin phép Cha, các Bác, các cô chú cho con được
xưng bằng em trong vòng 7 phút sắp tới nhe.
Hiện nay, với tình hình lây lan của đại dịch, vẫn còn hoành hành
trên toàn thế giới, biên giới mù mờ, giữa những người mang virus,
và những người không, đã ngăn trở sự hiện hữu của con người
chúng ta đến với nhau, cộng thêm tình trạng hỗn độn của xã hội
hiện tại, thì: Hơn bao giờ hết, ACE Cursillista chúng ta, cần khẳng
định và sống Lý Tưởng của mình, một cách tích cực, quyết liệt và
rõ ràng hơn.
Quý ACE và em, chúng ta cùng ôn lại Lý Tưởng là gì nhé.
Trong bài Rollo Lý Tưởng của Khóa-3-Ngày có trả lời:
✹ Lý Tưởng: Là tổng hợp các tư tưởng, mục đích, và ước vọng
của chúng ta.
✹ Lý Tưởng: Là động lực, biến các nỗ lực của chúng ta thành
hiện thực.
✹ Lý Tưởng: Làm nên hạnh phúc, và là trung tâm đời sống của 1
con người.
ACE chúng ta, là những Cursillista – chúng ta có cùng một Lý
Tưởng sống: Trở nên tốt lành giống Chúa, và Thánh hóa môi trường
mình đang sống, để tất cả mọi người, cảm nhận ra tình yêu thương
của Chúa trong chúng ta, và cả trong họ nữa.
Với tình trạng & các phương tiện của xã hội hiện nay, chúng ta cần
tận dụng, hết mọi hoàn cảnh mình được đặt để ở trong, để sống Lý
Tưởng của người Cursillista.
Chẳng hạn như:
Tôi vẫn có công việc, có điều là làm online tại nhà… Tạ ơn Chúa,
cho tôi có cơ hội enjoy mọi ngõ ngách của căn nhà tôi đang ở, hãy
tận dụng cơ hội hiếm có này, để quan tâm tỉ mỉ hơn đến người
chung sống cùng một mái nhà.
Ðây là một môi trường quan trọng, cần lưu tâm Thánh hóa, nhưng
lại hay bị quên lãng, chỉ vì quá quen thuộc.
✹ Gia đình: Là thao trường rèn luyện và Thánh hóa chính bản
thân mình.
✹ Gia đình: phải thực sự trở thành tổ ấm, cho tất cả các thành
viên chung sống, và là nền tảng của xã hội.
Nhẹ nhàng, ngọt ngào, ngay cả khi nói lời xin lỗi với những người
bên ngoài, thì dễ dàng hơn là với chồng, với vợ, với con, với cha,
với mẹ, với anh chị em của chính mình…, quen nhau quá mà…,
www.cursillodallas.com

biết nhau quá rồi…, tự động phải hiểu
chứ..., sao phải nói? phải tỏ?..., thật là
ngại, là mệt… Cố lên các ACE, hãy là
người tiên phong, hãy can đảm vượt qua rào
cản của ngại ngùng vì quen biết. ACE sẽ nếm
được hương vị hạnh phúc thật của Thiên đàng, ngay tại ngôi nhà
thân yêu của chính mình...
Hoặc là:  Công việc của tôi vẫn còn, tôi vẫn được lái xe hằng ngày
đến công sở, thấy được những bạn đồng nghiệp, những người chủ,
những khách hàng…, những người tôi gặp, tất cả đều còn được
hít thở nhẹ nhàng, phân biệt được hương thơm của hoa lá, mùi vị
của thức ăn, hít hà khi ăn phải món cay, hay “uh… ah…” khi uống
được ly nước mát…, đó là những điều rất đỗi bình thường, nhưng
qua biến cố dịch bịnh, tôi vừa bừng tỉnh ra: Ðó là những điều quý
giá, mà Chúa ban tặng cho tôi, cho bạn, một cách nhưng không,
bởi vì Ngài yêu tôi, yêu bạn. Trong môi trường này, có mấy ai đã
bừng tỉnh như tôi, để cảm mến và tri ân Ngài…, Tôi, người Cursillista, tôi cần đánh thức mọi người nơi đây, ngay lúc này và trong
hoàn cảnh này…
Hay tận cùng:  Hãng đóng cửa, phải ở nhà, chạy ngược, chạy xuôi,
vẫn chưa tìm ra được công việc để sinh sống…
Trong lúc này, đừng nản lòng và tuyệt vọng…, vì Chúa vẫn ban cho
tôi thứ vô giá nhất, mà thế gian này, dù tài giỏi đến đâu, vẫn chưa
đạt được, đó là: Linh hồn tôi, mạng sống tôi. Ðừng để những tất bật
tìm kiếm phương tiện phục vụ cho mạng sống thoải mái làm chủ
cuộc đời mình…
Hãy nghĩ đến cùng đích của người Cursillista mà ACE chúng ta
được mời gọi.
Chúa ban cho con người chúng ta: Lý Trí, Tự Do, Ý Chí
✹ Lý Trí: là khả năng suy nghĩ, hiểu biết, phân biệt đúng, sai.
✹ Tự Do: là khả năng chọn lựa, quyết định hành động.
✹ Ý Chí: là khả năng quyết tâm theo đuổi điều mơ ước, và biến
điều đó thành hiện thực.
Với những ơn trên, ACE Cursillista chúng ta quyết tâm, dù trong
môi trường và hoàn cảnh nào, chúng ta sẽ cho mọi người thấy được:
“Sự tốt lành đáng yêu của Chúa, khắc ghi trên gương mặt chúng ta.
Cảm nghiệm được những âm điệu nồng ấm của Chúa, trong lời nói,
cũng như việc làm của chúng ta…”
Với phương châm: “một tay nắm lay Chúa, một tay nắm ACE”
Tất cả ACE chúng ta, cùng nhau tiếp tục ra khơi…
DE COLORES!!!
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gày nay có một sự khao khát mãnh liệt về một đời
sống tâm linh chân thực hơn, nói ngắn gọn, đó là
linh đạo hay đường tu đức. Người ta ao ước sống
một cuộc đời trần tục trọn vẹn, sâu đậm và riêng tư
hơn. Là những người lãnh đạo Cursillo, chúng ta đi
tìm một cuộc sống tâm linh chân thực hơn, nhứt là sau khi
trải qua kinh nghiệm sống một Khóa Cursillo. Nhưng linh
đạo, đặc biệt là linh đạo Kitô hữu Công Giáo có ý nghĩa gì?
Trước khi đào sâu linh đạo Kitô hữu Công Giáo, câu hỏi sau
đây xin một lời giải đáp: Cursillo có thể được xem là một loại
tu đức hay linh đạo không? Sách Cấu Trúc Các Tư Tưởng ghi
như sau: “Cursillo không phải là một linh đạo; đó chỉ là một
phương pháp giúp theo đuổi bất cứ một linh đạo nào, và có
thể đạt được tính cách thiêng liêng chân thật”. Do đó, Cursillo
cho chúng ta những khí cụ để khai triển linh đạo của chúng ta.
Cursillo cống hiến cho con người những điều căn bản để trở
nên Kitô hữu đích thực, cho con người một giải pháp trong
ước mong tìm kiếm sự viên mãn vượt quá giới hạn của “chính
mình”. Cursillo nhằm tạo nên lòng khao khát Thiên Chúa,
thúc giục ta liên kết với Đấng Tạo Hóa sâu đậm hơn. Cursillo
được hình thành để thúc đNy ta đặt nghi vấn, loại nghi vấn
hướng dẫn mỗi người chúng ta lên đường mạo hiểm, càng
đi sâu vào những gì Thiên Chúa kêu gọi chúng ta dấn thân,
không nhất thiết để trở thành Cursillistas khá hơn nhưng mà
để trở thành Kitô hữu đích thực hơn.
Thông tin sau đây được trích từ một bài viết xuất hiện trên
Internet, ở một trang web (mạng) Công Giáo Mỹ. Bài viết này
giải thích rất hay về linh đạo Kitô hữu Công Giáo. Linh Đạo
Kitô hữu Công Giáo nhấn mạnh rằng chúng ta bắt đầu với
món quà từ trên cao, từ Chúa Thánh Linh. Linh Đạo này có
thể được định nghĩa như là ‘đời sống chúng ta trong Thần Khí
của Thiên Chúa’ hoặc là ‘nghệ thuật để Thần Khí Thiên Chúa
tràn ngập chúng ta, hoạt động trong chúng ta và hướng dẫn
chúng ta.’ N hư vậy ‘thần khí” trong linh đạo nói cho chúng
ta điều gì? Ý nghĩa căn bản của thần khí trong Thánh Kinh
là “gió/hơi thở”. Trong Cựu Ước, một vài sách viết về hoạt
động của Thần Khí Thiên Chúa trong tạo vật – Sách Sáng Thế
1:2; Thánh Vịnh 33:6; Sách Dân Số 11:17; Sách Samuel 16:13.
Trong Tân Ước, Chúa Giêsu được thụ thai qua quyền năng
của Thánh Linh – Mathêu 1:18, 20; Luca 1:35. Mục vụ của
Chúa Giêsu khởi sự và tiếp tục trong Thần Khí – Luca 3:22,
4:1, 4:18. N hững ám chỉ khác trong Tân Ước gồm có: Mathêu
12:28; Gioan 19:30; 14:16-17, và 20:2.
www.cursillodallas.com

Cuộc sống Kitô hữu trong, nhờ và với quyền năng của cùng
một hơi thở - đó là Thần Khí cũng là Chúa Giêsu. “N hưng bất
cứ ai được liên kết với Chúa thì trở thành một thần khí với
Chúa” (1 Corintô 12:13). Thánh Linh ban cho nhiều quà tặng
khác nhau để xây dựng cộng đồng trong yêu thương và là mối
liên kết ràng buộc tất cả mọi người trong Chúa Kitô (1 Corintô
12:13). Hoa quả của Thần Khí trong cuộc sống chúng ta là
“tình yêu, niềm vui, sự bình an, lòng nhẫn nại, sự tử tế, tính
rộng lượng, lòng trung tín, hiền hậu, tự chủ” (Galát 5:22-23).
Chúa Thánh Linh làm cho chúng ta thánh thiện, mời gọi
chúng ta nên thánh, trở nên một con người thánh thiện. N hư
vậy đối với Kitô hữu, thần khí ám chỉ toàn bộ sự hiện hữu của
chúng ta,
tràn đầy Thần Khí của Chúa Kitô. Theo cái nhìn của Kitô
hữu thì thần linh ám chỉ toàn bộ con người, thể xác, và linh
hồn, sống dưới ảnh hưởng Thánh Thần Thiên Chúa. Chúng
ta được tràn đầy Thần Khí đến nổi Thánh Phaolô có thể nói
rằng, “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, nhưng chính
Chúa Kitô sống trong tôi” (Galát 2:20).
Như vậy, Linh Đạo Kitô Giáo liên hệ đến con người toàn diện
– xác và hồn, những tư tưởng và cảm giác, những xúc động và
đam mê, những hy vọng, sợ hãi, giấc mơ – trong khi chúng ta
sống trong và sống với quyền năng của Thần Khí. Và linh đạo
này liên hệ đến trọn cuộc đời của con người toàn vẹn, kêu gọi
chúng ta sống cuộc sống này thật viên mãn. Lời mời gọi và thử
thách của đời sống tâm linh không chỉ giới hạn cho một vài
Kitô hữu (ví dụ như linh mục hay tu sỹ) mà chuyển đạt đến tất
cả mọi người. Tất cả đều chia sẻ cùng một Thần Khí và được
mời gọi nên một và nên thánh như nhau. Sự kiện căn bản này
đã được Công Đồng Vaticanô II nhấn mạnh. Hiến Chế về Giáo
Hội của Công Đồng, Lumen Gentium (Ánh Sáng Muôn Dân),
dành trọn Chương 5 cho chủ đề này: Mọi người chia sẻ một
lời mời gọi duy nhứt để nên thánh trong Thần Khí.
Có rất nhiều loại linh đạo khác nhau trong Giáo Hội Công
Giáo, mà mỗi linh đạo có phương pháp riêng và nét độc đáo
của nó, nhưng có cùng chung một mục đích; thần khí phàm
trần tìm kiếm cái gì bên trên chúng ta, to lớn hơn, sâu xa
hơn, “lớn lao hơn” cái thực tại bình thường bề ngoài của cuộc
đời. Các linh đạo gồm có Linh Đạo Bê-nê-đic-tô, Phan-xi-cô,
I-nha-xi-ô, v.v. …,, nhưng không phải chỉ có thế.
Nếu chỉ có một linh đạo Kitô giáo duy nhứt thì sự thể sẽ ra
làm sao? Câu trả lời nằm trong tính cách đa dạng rộng rãi
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của kinh nghiệm trần tục. Không ai sống linh đạo Kitô giáo
trong trừu tượng. Tất cả chúng ta sống vào những thời điểm
rõ rệt và cá biệt trong không gian và thời gian. Tất cả chúng
ta thuộc về những cộng đồng tôn giáo riêng biệt nơi chúng
ta sinh ra, lớn lên, được giáo dục, có cơ hội tìm hiểu và cảm
nghiệm về Thiên Chúa. N hững hoàn cảnh này định hướng
việc chúng ta đáp trả lời mời gọi của Thần Khí. N hững thời
điểm và địa điểm khác nhau đặt ra nhiều thách đố và vấn nạn
mới. Chúng đem hết các mẫu mực khác nhau của cuộc sống
để tìm cách đáp ứng những vấn nạn và thách đố ấy. Tóm lại,
những hoàn cảnh cụ thể và hay thay đổi của cuộc sống chúng
ta không thể không ảnh hưởng cách chúng ta sống linh đạo
Kitô giáo của chúng ta. N hững linh đạo Kitô giáo này chỉ là
những cách đáp ứng khác nhau của các Kitô hữu đối với cùng
lời mời gọi nên thánh.

T

hánh Bê-nê-đíc-tô và Thánh Scô-las-ti-ca, Thánh
Phanxicô và Thánh Clara, Thánh Đô-mi-ni- cô, Thánh
Angela Mê-ri-ci, Thánh I-nha-xi-ô Loyola đã không ra
tay thiết lập các trường phái linh đạo mới. Các ngài
duy nhứt chỉ muốn sống cuộc sống Phúc-Âm, theo
Chúa Kitô thật trọn vẹn và nghiêm túc, hết khả năng của mình
và liên hệ đến những nhu cầu của thời đại. Gương sáng của các
ngài khích lệ những kẻ khác theo Chúa Kitô như các ngài qua
các thời đại. Những người đi theo các ngài truyền lại cho chúng
ta những loại tu đức hay những trường phái tu đức của Thánh
Bê-nêđic-tô, Phan-xi-cô, Đa-minh, Ur-xu-li-nô, I-nha-xi-ô.
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Quả là một khía cạnh tuyệt vời của công trình tạo dựng của
Thiên Chúa! Trong sự khiêm tốn thật sự, chúng ta có thể nói
rằng mỗi người chúng ta cho Chúa cái gì mà Chúa đã không
có trước đó và sẽ không có nếu chúng ta đã không cho. Cái gì
ấy đó chính là bạn và tôi là hiện thân duy nhứt của Chúa Kitô
đã sống lại trong thế gian này tại đây và bây giờ. Đây là một
trong những mầu nhiệm của món quà tự do Thiên Chúa ban
cho. Và món quà đó mặc lấy một trách nhiệm cao cả. Không
ai đã từng sống cuộc đời của tôi trước đây. Chúng ta phải mở
lòng đón nhận Thiên Chúa là Đấng mời gọi chúng ta, như
Abraham đã được mời gọi đi vào tương lai chưa ai biết. Chúa
Giêsu gọi các môn đệ, “Hãy đến và theo ta.”
Sống một đời sống Kitô hữu trọn vẹn đòi hỏi phải có lòng can
đảm. Mọi Kitô hữu có những lúc đa nghi, hoang mang, ngờ
vực và luôn phấn đấu. Tôi được kêu gọi nên thánh theo kiểu
nào? Làm sao tôi có thể theo Chúa Giêsu trong một văn hóa
của người tiêu thụ? Tôi có trung thành với người phối ngẫu,
con cái, gia đình, cộng đồng của tôi không? Tôi có dấn thân
hy sinh cho hòa bình, công lý, và tình thương không? Tôi có
sử dụng thì giờ đầy đủ cho việc cầu nguyện không? Tôi có cởi
mở cho Chúa gọi tôi qua những chọn lựa và những liên hệ
của tôi không?

Chúng ta có sẵn lòng lãnh
nhận nhiều trách nhiệm
như thế này chăng? Đó là
Linh Đạo Kitô Giáo liên hệ
một câu hỏi mà mỗi Kitô
đến con người toàn diện
hữu phải trả lời trong thâm
– xác và hồn, những tư
Khi một đứa bé đeo đuổi một tư tưởng mới, nó có thể nhanh
tâm mình. Một số người
chóng nghĩ rằng những tư tưởng của mọi người khác bây giờ
tưởng và cảm giác, những
trong chúng ta đi tìm linh
sai bét. Trong linh đạo Kitô giáo cũng có nguy cơ này. Linh đạo mục, tìm vị giáo hoàng, tìm
xúc động và đam mê,
“của chúng ta” cũng nhanh chóng bắt đầu giống như linh đạo
những người “đạo đức”,
những hy vọng, sợ hãi,
duy nhứt. Chúng ta không thể bỏ qua sự kiện này là bất kỳ loại thậm chí đọc [hiểu] sai lạc
giấc mơ – trong khi chúng
tu đức nào chúng ta quen thuộc nhiều nhứt, đó cũng chỉ là một Thánh Kinh để chúng ta có
ta sống trong và sống với
sự biến thể thứ yếu của linh đạo Kitô giáo duy nhứt mà thôi.
thể nhượng bộ sự tự do của
quyền năng của Thần Khí.
chúng ta mà đổi lấy một
Người ta có thể tranh cãi cho rằng lần chuỗi Mân Côi thì tốt,
Và linh đạo này liên hệ
nhưng tập trung vào cầu nguyện thì thật sự tốt hơn. Hoặc một chiếc áo khoác an toàn. Tuy
nhiên từ chối lãnh trách
người Công Giáo khác có thể chấp nhận sự hiện diện của một
đến trọn cuộc đời của con
nhiệm trong ơn gọi đó là
lối tu đức tập trung vào các nhóm nhỏ chuyên cần gặp nhau
người toàn vẹn, kêu gọi
cầu nguyện mỗi tuần, nhưng lại cảm thấy những cách cá nhân từ chối không nghe tiếng
chúng ta sống cuộc sống
Chúa gọi chúng ta sống một
làm tuần cửu nhật mới là con đường đến với Chúa tốt hơn.
này thật viên mãn.
đời sống mới và viên mãn
Điều nguy hiểm ở đây là thái độ quá bồng bột về mặt thiêng
hơn. Trách nhiệm cá nhân
liêng. N gười Kitô hữu không được mời gọi theo phái cô lập
thiêng liêng. Cho dù chọn theo một loại tu đức nào, tất cả cũng có nghĩa là lắng nghe Thần
đều là quà tặng của một Thần Khí. Từ ngữ Catholic (Công Giáo) Khí trong cuộc đời chúng ta – nói trong tâm hồn chúng ta,
trong những mối liên kết của chúng ta, trong Giáo Hội chúng ta
rốt cuộc, có nghĩa là “bao gồm toàn bộ, trọn vẹn”. Bất kỳ quan
– và thực hiện những chọn lựa truyền sức sống. Sự hướng dẫn
điểm công giáo chân thật nào cũng đều công nhận rằng không
có loại tu đức nào giành được trọn vẹn đời sống Kitô hữu. Tính của cha mẹ, của các linh mục, và của các cố vấn có thể rất hữu
ích trong việc phân biệt Thần Khí, nhưng Chúa Thánh Linh là
cách đa dạng biểu lộ sự phong phú của đời sống Kitô hữu.
vị linh hướng quan trọng nhứt của chúng ta.
Quan điểm công giáo hoàn vũ thậm chí bao hàm thêm một
Thần khí trong linh đạo Kitô giáo là Chúa Thánh Linh, Chúa
chiều kích khác nữa. Mỗi người chúng ta là một con người cá
gọi chúng ta ở đây và bây giờ trong tâm hồn, trong gia đình,
nhân và đặc thù, là hiện thân duy nhứt của linh đạo Kitô giáo.
trong Giáo Hội và trong xã hội chúng ta. Cũng chính thần khí
Đã không bao giờ và cũng sẽ không bao giờ có một linh đạo
ấy kêu gọi tất cả chúng ta. N hưng bởi vì không có hai người
giống hệt linh đạo của tôi và linh đạo của bạn. Không ai khác
nào giống nhau, cho nên việc đáp ứng lời Chúa mời gọi sẽ có
có những cảm nghiệm, tài năng, giá trị, hy vọng và giấc mơ
tính cách độc đáo y như mỗi con người, mỗi người con của
tiêu biểu cho bạn hoặc cho tôi là những cá nhân riêng biệt.
Chúa là Đấng hằng sống vậy.
Trên bình diện này, có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu
linh đạo khác nhau.
www.cursillodallas.com
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in kính chào Cha và quý anh chị - Lâu lắm rồi mới
được gặp lại cả nhà…
K xin chia sẻ một chút về hành đạo, học đạo
và sùng đạo trong đời sống Ngày Thứ
Tư của K trong mấy tháng vừa qua.

Không biết có nên xem là may mắn hay không
khi công việc tại sở làm của K được liệt kê là
“essential” trong thời gian COVID-19! Và
vì việc làm của K gắn liền với phòng thí
nghiệm (Lab) nên hàng ngày K vẫn phải
“Sáng vác ô đi, tối vác về…” Thời gian đầu,
trên xa lộ chỉ thấy lác đác vài chiếc xe và
trong backpack của K lúc nào cũng phải có
giấy tờ để chứng minh mình… có quyền đi
lại trong “giờ giới nghiêm” (shelter-in-place).
Carry mask and gloves… mà lòng cảm thấy “lo
lo...”, không phải chi cho riêng mình, mà cho gia đình,
cho con cháu, bạn hữu…
Một điều lạ là lẽ ra thời gian “social distancing” (cách ly) này
rất dễ làm người ta xa cách nhau, nhưng thực tế thì hình như
lại giúp người ta nhận ra sự cần thiết của sẻ chia, của hiện diện,
của communication… Trong sở làm, boss mới của K thường
rất ít nói, một phần có lẽ vì kém thâm niên, nhưng sau này K
mới biết lý do thật khi nghe anh tâm sự…
Hôm đó K đang làm việc trong sở và anh thì làm ở nhà (thời
gian này, để giảm số người làm việc trong phòng Lab, nhóm K
chia phiên vào sở,) K gọi anh vì có chuyện cần giải quyết. Một
cú điện thoại lẽ ra chỉ cầ 5 phút là xong nhưng bất ngờ kéo dài
đến 2 tiếng đồng hồ! Chỉ vì sau khi giải quyết xong công việc,
anh ngập ngừng hỏi K có giờ nói chuyện với anh không vì anh
có vài điều muốn hỏi k… Dĩ nhiên là K trả lời “Yes!” vì không lẽ
trả lời boss là mình bận lắm? (!)
Câu chuyện hôm đó xoay quanh hoàn cảnh gia đình anh – Anh
và vợ vừa ly dị hơn ½ năm. Anh vẫn rất thương cô ấy, nhất là
đứa con trai duy nhất hơn 4t. Vợ anh đang nằm trong bệnh
viện mà không ai được vào thăm… Anh không biết phải làm
gì nếu cô ấy ra đi… làm sao một mình anh có thể “lo” cho đứa
bé… Bất chợt anh hỏi K “Can I become a better person?” “Is it
too late for that?” Và anh bắt đầu hỏi nhiều về God, về Bible…
Anh tâm sự rằng Bố Mẹ anh thuộc nhóm Mormon outcast và
anh là người vô tín ngưỡng! Anh chưa bao giờ open the Bible
or pray… Anh thấy K thường lấy ngày nghỉ để tham dự các
Retreats và Pilgramige trips cũng như để giúp các religious
Workshops nên anh muốn tìm hiểu thêm về Chúa với k… và
anh hỏi một cách rất đơn sơ “Can I go to the Church with you?”
Và hành trình tìm đến với Chúa của anh bắt đầu từ hôm ấy…
Đồng hành với anh từ hơn 4 tháng nay, nhờ đó mà K học hỏi
thêm được rất nhiều. Thật sự K cũng khá lúng túng lúc đầu,
vì K có rất nhiều tài liệu tiếng Việt, nay K phải tìm tòi đọc để
gởi và hướng dẫn anh bằng tiếng Anh. Trong tiến trình này,
K cũng cảm nhận được sự gần gủi Chúa dành cho mình. Một
trong những nguồn tài liệu tìm được là FORMED trong website
của Giáo xứ mà Cha LH đã giới thiệu với chúng ta. (Nếu quý
anh chị chưa vào thì xin ghi danh. FORMED có những chương
trình, những bài nói, những sách thật hay, thật hữu ích và rất
đánh động… Con xin cảm ơn Cha).
www.cursillodallas.com

K vẫn thường xuyên gặp anh trong sở làm cũng như liên
lạc riêng on phone & emails. Khoảng gần 1 tháng trước
đây, anh gọi K để chia sẻ về “progress” của anh trên con
đường tìm hiểu. Anh “khoe” với K the wonderful and
peaceful feeling anh có được hàng ngày sau lời cầu
nguyện mỗi buổi sáng theo như K đã hướng dẫn…
Anh kể K nghe những gì Chúa đã ban cho anh,
(nhiều lắm, mà vợ anh khỏi bệnh là một trong
những gì anh đã khẩn khoản xin với Chúa.)
Anh vẫn nhắc về ao ước được đến nhà thờ với
cộng đoàn… Anh thao thức về việc hướng dẫn
Đạo cho thằng bé con anh, với một trở ngại lớn
khi vợ anh rất ghét đạo!!!
Cùng đi với anh trên con đường tìm đến Sự Thật,
Ánh Sáng và Tình Yêu Chúa, K đã nhận được nhiều
niềm vui. The relationship trong sở làm chừng như
tiến triển hơn: Anh cởi mở hơn với mọi người, tự tin,
yêu đời và caring more… Mặc dù K vẫn chưa biết đến bao giờ
mới có thể đi cùng với anh đến nhà thờ để có thể officially ghi
danh cho anh theo chương trình RCIA và gặp gỡ cộng đoàn (vì
K vẫn còn phải giới hạn việc đi lại và tiếp xúc…) nhưng K vẫn
đang tìm cách, tìm người đỡ đầu, và tìm Giáo xứ gần nơi anh ở
để giới thiệu…
Tuy hành trình còn dài cũng như thiếu khả năng và kinh
nghiệm, K vẫn tin rằng Chúa đã đặt để K nơi này, trong thời
gian khó khăn này, để đồng hành với anh trong những bước
đầu chập chững ấy…
Những lời cầu nguyện và những palanca của k, của a.Kỷ, của
Cha LH và một số bạn hữu đã nâng đỡ không chỉ riêng anh, mà
cả K nữa, để thấy yêu Chúa yêu người hơn, và cảm nhận được
niềm tin mình vững mạnh hơn…
(As an additional note):
K cũng xin chia sẻ thêm – Anh vừa recover from Covid-19 sau
một thời gian dài điều trị trong bệnh viện. K tin rằng Chúa đã
đến với anh, đỡ nâng anh trong thời gian rất “một mình” đó…
Và tin rằng Chúa cũng đang chuyện trò, ủi an và hướng dẫn K
trong thời gian self-quarantine này…
DeColores!

August 3, 2020

GHI DANH VÀO FORMED.ORG
Để giúp cho mọi người trong Giáo xứ có thể tìm hiểu thêm
những vấn đề liên quan đến Hội thánh thuộc nhiều lãnh vực
khác nhau bằng tiếng Anh như Kinh thánh, Giáo lý, Giới trẻ,
Tính dục, Xã hội (có cả audio, video), Giáo xứ đã trả tiền
trong chương trình của website FORMED.ORG. Đây là một
chương trình được nhiều giáo xứ sử dụng rộng rãi. Những
ai muốn ghi danh vào Chương trình này, chỉ cần điền access
code của Giáo xứ là 4TT7C8 rồi sau đó lập một account với
email của mỗi người.
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N

Người Kitô Hữu

gười ta nói rằng: năm kết thúc bằng chữ số “0” sẽ xảy
ra nhiều rủi ro và lắm sự kiện. 2020 chính là một năm
như thế.
Đây là một năm buồn quá phải không? Nó thật khác
những gì chúng ta tin tưởng. Từ đầu năm đến nay, trên thế
giới đã có nhiều biến động. Lũ lụt hoành hành, cháy rừng,
thiên tai, tranh chấp, biểu tình, kinh tế suy thoái... Gây tác
động lớn nhất là đại dịch Covid-19. Không chỉ các quốc gia
nghèo, đang phát triển mà ngay cả các quốc gia có nền y học
phát triển cũng không thể chống lại sự tàn phá của chủng
virus nhỏ bé này, với hàng triệu ca nhiễm và hàng trăm nghìn
ca tử vong!
Không dừng lại ở đó, ở một số nơi, đại dịch đã tiến vào làn
sóng lây nhiễm thứ hai, thậm chí là thứ ba. Nếu các nhà khoa
học giải thích tình hình dựa vào các bằng chứng trong phòng
thí nghiệm thì những người bình thường như chúng ta phản
ứng như thế nào với đại dịch? Có người thờ ơ, có người thực
hiện đủ các biện pháp an toàn vì sợ virus sẽ tới tìm mình, có
người than thở, trách móc. Có lẽ những Kitô hữu chúng ta
cũng nằm trong số những người than thở, trách móc chăng?
Chúng ta than thở tại sao Chúa lại cho đại dịch này xảy ra.
Chúng ta trách móc Chúa vì để đại dịch kéo dài, ảnh hưởng
đến cuộc sống của chúng ta. Tất cả đều là sự oán trách lúc này
Ngài ở đâu?

Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ những lúc chúng con
vì yếu Đức Tin mà trách móc Chúa. Tuy thế, chúng
con đang lờ mờ nhận ra được rằng cơn đại dịch
Covid-19 là một thử thách mà Chúa gửi
đến cho chúng con. Đức Giêsu đã
nói “Nếu anh em muốn theo thầy
thì phải từ bỏ tất cả, vác thập
giá của mình mà theo.” Vâng,
Thập giá của Chúa chưa bao
giờ đơn giản. Chỉ có Đức Tin
vững mạnh mới giúp chúng
con vững bước theo Chúa. Tuy
chúng con đang từ từ nhận ra
mục đích của Chúa khi tưởng
chừng như để mặc cho cơn đại
dịch này xảy ra và kéo dài để khảo
nghiệm Đức Tin của những người theo
Chúa. Chúng con vẫn cầu xin Ngài bổ sức,
nâng đỡ cho Đức Tin dễ dàng bị lung lay do hoàn cảnh của
chúng con. Xin Chúa đồng hành cùng chúng con trên hành
trình vác thập giá theo chân Chúa.
Riêng con, trong bối cảnh dịch bệnh này, con cảm tạ Chúa đã
cho con biết Đức Tin của mình yếu đuối như thế nào. Cảm
tạ Ngài đã ban cho con cơ hội khảo nghiệm bản thân. Cảm
tạ Chúa đã không từ bỏ con trong lúc này. Ngược lại, Ngài
luôn quan phòng và an bài mọi sự tốt lành cho con cùng gia
đình dù có khi sau này chúng con mới chậm chạp nhận ra.
Xin Chúa soi đường mở trí để chúng con vượt qua được thử
thách mà Chúa đã thương ban cho chúng con, bây giờ và cả
sau này. Amen.

Touch for the video here
www.cursillodallas.com
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ã có nhiều bài viết về “chứng nhân chia sẻ”,
tuy nhiên vẫn có người còn gặp khó khăn
trong vấn đề này. Có một vài yếu tố tạo nên
ngộ nhận về cách “chứng nhân chia sẻ”.
Trong bài này, chúng ta sẽ lưu ý tới một số
quan niệm không thích hợp cũng như những câu chuyện
huyền thoại liên quan đến “chứng nhân chia sẻ”. Quan trọng
nhất là ta nên chú tâm vào mục đích và phương thức đúng
đắn cho “chứng nhân chia sẻ”. Nói chung, tôi có thể đơn giản
hóa bằng một câu đơn sơ như sau. “Chứng nhân chia sẻ” là
chia sẻ với kẻ khác những gì chính chúng ta đã cho Chúa Kitô.
Tôi còn nhớ có ngồi trong Phòng Rollo khi dự Khóa Cursillo
3 Ngày vào tháng 10 năm 1978. Lúc đó tôi là một khóa sinh
và đang cố gắng lãnh hội tất cả những điều được chia sẻ. Rồi
Khóa Học tuần tự tiếp diễn, tôi nhận ra rõ ràng rằng những
câu chuyện riêng tư đã được chia sẻ trong các bài Rollos ấy
đã trở thành một phần của mỗi bài nói chuyện (rollos) trong
Khóa. Thật thú vị khi ngồi nghe những mẩu chuyện riêng
tư ấy và lắm lúc tôi phải cố gắng hết sức để ngăn những
giọt nước mắt tuôn trào (những giọt nước mắt sung sướng,
những giọt nước mắt sầu muộn, những giọt nước mắt ăn
năn, v.v...). Nhìn quanh phòng, tôi nhận ra rõ ràng những

Dĩ nhiên, “chứng nhân chia sẻ” không chỉ giới hạn trong các
buổi Ultreyas mà thôi. Chúng ta làm “chứng nhân chia sẻ” khi
trình bày các bài Rollos trong Khóa Học (nếu bài ấy đòi phải
có chia sẻ của người trình bày). Chúng ta làm “chứng nhân
chia sẻ” trong sinh hoạt Trường Lãnh Đạo. Chúng ta “làm
chứng nhân chia sẻ trong các buổi hội họp ở giáo phận khi
mọi người được mời gọi chia sẻ nhận xét riêng tư của mình
về những gì mình thực hiện cho Chúa Kitô. Chúng ta làm
“chứng nhân chia sẻ” trong các sinh hoạt miền hay toàn quốc,
tại các buổi hội thảo, hội họp, v.v... Trong mọi hoàn cảnh,
hình thức chia sẻ đều giống nhau cả. “Tôi đang làm gì cho
Chúa Kitô?
Thời điểm thích hợp nhất để chúng ta chia sẻ chứng tá của
chính mình đó là trong các buổi Hội Nhóm thường xuyên
của mình. Chúng ta cần phải làm chứng về cách thức chúng
ta phấn đấu để nâng cao mức độ Thánh Thiện của chúng ta.
Vì sao ta phải làm điều này? - Thưa vì Chúa Kitô. Chúng ta
cần phải làm 3 chứng về cách thức chúng ta phấn đấu để cải
tiến công tác Đào Luyện cuộc sống Kitô hữu chúng ta. Vì sao
chúng ta cần làm điều này? Thưa vì Chúa Kitô. Quan trọng
hơn hết, đó là chúng ta cần phải làm chứng về những cách
thức và phương tiện mà chúng ta đang hăng say tìm kiếm để

Ch ứng Nh ân C h i a Sẻ
Tro ng P T C u r s i l l o
mẫu chuyện riêng tư ấy cũng có cùng tác động đối với những
người khác đang hiện diện. Tôi nhớ có một lúc nào đó, tôi
thầm nghĩ rằng chắc mình sẽ không bao giờ có thể trớ thành
một trợ tá Khóa Học được bởi vì trong đời tôi cũng như
những người thân trong gia đình không có một biến cố 2 đau
thương nào cả. Quan niệm của tôi lúc ấy về “Chứng nhân Chia
sẻ” là như thế.
Khi đi công tác khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và các quốc gia
khác, tôi rất ngạc nhiên về quan niệm của rất nhiều người về
vấn đề “Chứng nhân Chia sẻ” trong buổi Ultreya.
Tại một buổi Ultreya nọ, người ta cứ chọn người thứ tư bước
vào phòng làm “chứng nhân chia sẻ”. Tại một Ultreya khác,
người ta ra sức tìm kiếm những anh chị Cursilbstas không
tham dự Ultreya với hy vọng khi làm “chứng nhân chia sẻ”
như vậy họ sẽ tiếp tục tham dự các buổi Ultreyas kế tiếp. Tại
một buổi Ultreya khác nữa, người ta để cho bất người nào
cũng có thể tình nguyện lên chia sẻ. Chúng ta rất thường nghe
câu nói sau đây: “Tôi không thể chia sẻ.” Và hiểu ngầm câu
nói tiếp sau đó là “Chẳng có biến cố sôi nổi nào trong cuộc đời
của tôi cả.”
www.cursillodallas.com

loan truyền Tin Mừng, tức là đem những kẻ khác chưa biết
Chúa đến với Chúa, giúp họ ý thức về sự hiện diện của Chúa
Kitô trong đời sống của họ. Vì sao chúng ta phải làm điều
này? Thưa vì Chúa Kitô.
Có nhiều bài viết về cách làm thế nào để “chia sẻ chứng tá”
một cách hữu hiệu. Chính từ ngữ “hữu hiệu” lại tạo thêm
hiểu lầm. Không ai chối cãi, chứng tá phải hữu hiệu, tuy
nhiên, điều quan trọng phải hiểu là chúng ta muốn cái gì hữu
hiệu. Một số người nghĩ rằng “chứng tá” hữu hiệu nhất là
có thể làm cho mọi người chảy nước mắt. Đây không phải là
mục đích của “chứng nhân chia sẻ”.
Ông Eduardo Bonnin, một trong những vị sáng lập PT
Cursillo, luôn luôn nhấn mạnh đến tính cách quan trọng của
việc giữ sao cho mọi việc đơn giản, gọn gàng, kể cả khi thực
hiện “chứng nhân chia sẻ”. Nói cách khác, “chứng từ chia
sẻ” phải chứng minh những gì chúng ta hoạt động cho PT
Cursillo với tư cách cá nhân Cursillista. Trong tài liệu này
cũng có thể có một phần hiểu lầm và quan niệm sai về một
“chứng từ chia sẻ” đúng cách phải như thế nào. Mục đích và
tiến trình của PT Cursillo rất đơn giản. Chúng ta thâu nạp
“Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em” | 10
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một số cá nhân (khóa sinh ứng viên), những người này đều
trải qua nhiều kinh nghiệm sống của riêng họ và qua nhiều
môi trường, và chúng ta cố công giúp họ hiểu thấu đáo về
những trách nhiệm của cuộc sống cố hữu (Khóa Cursillo 3
Ngày). Ngoài ra, chúng ta trao cho họ một tiến trình giúp họ
chu toàn những trách nhiệm của người Kitô hữu ngay trong
những kinh nghiệm sống cũng như các môi trường của họ.
Sau cùng, chúng ta tạo cho họ cơ hội tiếp xúc với một cộng
đồng 4 gồm toàn những người hỗ trợ họ vì chính những
người này cùng với họ giúp nhau chu toàn những trách vụ
người Kitô hữu trong kinh nghiệm sống cũng như trong các
môi trường của mình (Hậu Cursillo). Đây có vẻ như là một
thủ tục phức tạp, tuy nhiên, nó được đề ra để được thi hành
một cách thật đơn giản.
Sau đây là một số câu hỏi khá hay để Bạn tự đặt cho mình:
1.

Tôi đang làm gì để bảo đảm rằng những người gần gũi
tôi và thân thiết với tôi biết được một Chúa Kitô như
tôi? (Những người cùng làm việc và giao du với Bạn
thường thường gần gũi với Bạn, trong khi đó những
người bà con họ hàng thì lại thiết thân với Bạn).

2. Thế giới mà tôi là một phần tử đang sống có thể trở
nên một nơi khá hơn như thế nào nhờ những nỗ lực
tôi đã thực hiện?
3. Tôi đang làm gì để tiếp tục tự thăng tiến hầu tôi trở
nên một Kitô hữu tốt hơn? Đã xảy ra nhiều lần là
“chứng từ chia sẻ” chỉ chú tâm vào việc nhận ra sự
nhân từ độ lượng của Thiên Chúa trong đời sống
của một người như thế nào mà thôi. Đúng vậy, PT
Cursillo giúp chúng ta trân quý sự hiện diện của Thiên
Chúa trong mọi sinh hoạt hàng ngày của chúng ta,
nhưng vẫn còn thiếu sót nếu chỉ nhận ra sự hiện diện
của Chúa mà thôi. Chúng ta phải ý thức điều này là
sự hiện diện của Chúa đòi buộc mỗi người chúng ta
phải làm một cái gì. Hãy suy nghĩ về những lúc Thiên
Chúa đã tiếp xúc với con người, như A-Dong và E
va, Caín, Abram (thân phụ của Abraham), Abraham,
Jonah. Giacop, David, Zacharia (thân phụ của Gioan
Baotixita), và dĩ nhiên với cả các ngôn sứ nữa. Mỗi lần
gặp các vị ấy, Chúa đều đòi buộc các ngài phải ra tay thực
hiện một điều gì đó. Đây chính là điểm mà chúng ta phải
suy xét để nhận biết điều gì đặc biệt Chúa muốn mỗi
người chúng ta phải thi hành.
Đề nghị: (Xin nghiên cứu Chương 11 Cẩm Nang Lãnh Đạo)
uy xét để nhận biết Thánh ý Thiên Chúa có
nghĩa là xác định những gì Chúa muốn chúng
ta làm cho Chúa. Chỉ xác định Thánh ý Thiên
Chúa thôi cũng chưa đủ. Nhiều người vẫn còn
gặp khó khăn trong nỗ lực xác định những gì
Chúa muốn họ thực hiện với tư cách cá nhân
của họ. Phải cần có thời gian và phải trải qua một tiến trình.
Việc quan trọng là chúng ta học hỏi cho biết cách thưa chuyện
với Chúa. Khác với nói cùng Chúa. Thưa chuyện với Chúa
đòi hỏi chúng ta dành một thời gian thích đáng để lắng nghe.
Thưa chuyện với Chúa không có nghĩa là nói chuyện trong
hai mươi phút, rồi lắng nghe trong hai mươi phút, và sau
www.cursillodallas.com
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đó nói đại khái như thế này: Vậy mà tôi có nghe Chúa nói gì
đâu! Chắc Người đang bận rộn ở nơi khác trong lúc này. Nếu
chúng ta thật sự tin vào quyền năng cao cả của Thiên Chúa,
chúng ta sẽ nhận ra điều này là chúng ta không cần phải nói gì
cả. Chúa biết hết những gì trong trí óc cũng như trong con tim
của chúng ta. Chúng ta chỉ cần lắng nghe là đủ rồi. Sách “Các
Vua” quyển 1, đoạn 19 câu 1:1-14 ghi như sau: Rồi Thiên Chúa
nói với ông, “Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước mặt Thiên
Chúa. Kìa Thiên Chúa đang đi qua.” Gió to bão lớn xé núi non,
đập vỡ đá tảng trước nhan Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa
không ở trong cơn gió bão. Sau đó là động đất, nhưng Thiên
Chúa không ở trong động đất. Sau động đất là lửa, nhưng
Thiên Chúa cũng không ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu
hiu. Vừa nghe tiếng đó, ông Ellia lấy áo choàng che mặt, rồi ra
ngoài đứng ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: “Ellia, ngươi
làm gì ở đây?”
Một khi chúng ta
đã xác định Thánh
ý Thiên Chúa rồi,
chúng ta phải hành
Ông Eduardo Bonnin, một
xử cho phù hợp.
trong những vị sáng lập PT
Mỗi khi nghĩ đến
Cursillo, luôn luôn nhấn mạnh
việc làm theo Thánh
ý Thiên Chúa, tôi
đến tính cách quan trọng
không thể không
của việc giữ sao cho mọi việc
nhớ lại một đoạn
đơn giản, gọn gàng, kể cả khi
trong quyển sách
thực hiện “chứng nhân chia
“Darkness in the
sẻ”. Nói cách khác, “chứng
Marketplace” (Bóng
tối nơi Họp Chợ)
từ chia sẻ” phải chứng minh
của tác giả Thomas
những gì chúng ta hoạt động
Green, thuộc Dòng
cho PT Cursillo với tư cách cá
Tên (S.J), như 6
nhân Cursillista.
sau: “Giả dụ như Lễ
Giáng Sinh sắp đến
gần, có một người
bạn gái muốn cho
tôi một món quà.
Có hai cách cô ta có thể làm. Trước hết, cô ta có thể thử xác
định xem tôi thích thứ gì - và cô ta thích tặng tôi món gì - và
rồi đi mua món đồ theo ý cô ta chọn. Hoặc là cô ta có thể hỏi
tôi thích món đồ gì và rồi tặng tôi món đồ tôi yêu cầu, với
điều kiện cô đủ tiền để mua món đó. Giả dụ cô ta thực hành
cách thứ hai; và cô ta hỏi tôi thích thử gì, tôi nói “blue cheese”
(phó-mát xanh). Trong gia đình, tôi bị gán cho là mắc bệnh
ghiền loại phó-mát này, và bởi là “blue cheese” rất hiếm tại
Phi-luật-tân cho nên thí dụ này không có gì bất thường cả.
Nhưng đối với người bạn Phi của tôi thì món quà này có vấn
đề: Blue cheese thì hiếm, và thức ăn này có cái “mùi “ mà
người khác rất ghét, và những người nào đã ăn thử cũng đều
không thích! Vì thế bạn tôi có thể trả lời như thế này, “À! Blue
cheese hả! tôi không bao giờ có thể tặng món quà đó cho bất
cứ ai. Vì vậy cô ta gặp phải một trục trặc như sau: Cô ta biết
tôi thích món gì, nhưng cô ta không thích cho tôi món đó. Cô
ta sẽ làm gì bây giờ? Cái đó cũng còn tùy thuộc vào việc cô ta
có thật sự muốn cho tôi một món quà theo ý cô chọn lựa hay
cho tôi bất cứ thứ gì tôi muốn, cho dù món quà đó có làm cho
cô ghê tởm…”
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Và vì thế, chúng ta cần phải thường xuyên hỏi chính chúng ta,
là chúng ta có cho Thiên Chúa những gì Người muốn, hay là
chúng ta cho Chúa những gì chúng ta muốn? Thí dụ trên đưa
chúng ta trở về với đề tài đang thảo luận - đó là “chứng nhân
chia sẻ” đúng cách cho PT Cursillo. Chứng từ của chúng ta
phải bày tỏ hết những khía cạnh hằng ngày trong cuộc sống
của chúng ta. Chúng ta không cần phải tìm gió lớn, động đất
hay lửa nóng. Chúng ta chỉ cần thủ thỉ bày tỏ cách thức dịu
dàng mà chúng ta sử dụng để giúp kẻ khác tìm hiểu sâu xa về
Chúa Kitô. Chứng tá của chúng ta cần phải bao gồm (nhưng
không giới hạn) những nỗ lực cải thiện bản thân chúng ta
hằng ngày để dọn mình tốt hơn hầu thực thi Thánh ý Chúa.
Chứng tá của chúng ta cần bao gồm những nỗ lực hằng ngày
trong gia đình, tại khu xóm, ở 7 sở làm và những nơi hội họp
giao tế thường xuyên. Chứng tá của chúng ta phải là một sự
loan truyền Phúc âm một cách rất tự nhiên. Việc loan truyền
Phúc âm lúc đầu không được tự nhiên, nhưng với quyết
tâm và thực hành thường xuyên cũng sẽ trở thành tự nhiên.
Chứng tá của chúng ta cần phải phản ảnh sự quyết tâm và
thực hành thường xuyên ấy.
Mỗi chứng tá sẽ khác nhau bởi vì kinh nghiệm sống và môi
trường của mỗi người mỗi Khác. Chứng tá của người này
có thể nhắm vào phương cách họ nghiên cứu môi trường sở
làm để mong tìm được những người khác có thể phụ giúp
trong công tác biến đổi môi trường đó. Người khác có thể
làm chứng nhân cho cách thức nghiên cứu môi trường sở
làm của mình trong nỗ lực xác định những vùng nào tốt nhất
và những phương pháp nào cần thiết để tạo một sự thay đổi
trong môi trường ấy. Khi nói đến thay đổi, gần đây tôi có đọc
thấy một lời trích dẫn của tác giả mà tôi quên mất tên, như
sau: “Sự thay đổi không luôn luôn bảo đảm sẽ mang lại tiến
bộ, tuy nhiên, tiến bộ luôn luôn đòi phải có thay đổi.”
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Người khác có thể làm chứng tá cho những cố gắng họ thực
hiện để giúp gia đình họ sống gần gũi với Chúa Kitô hơn. Và
còn người khác nữa có thể làm chứng về cách thức họ sinh
hoạt với những người láng giềng để biến khu xóm của họ
thành một nơi an toàn hơn để sinh sống và chia sẻ Chúa Kitô
cho nhau. Tôi sực nhớ một bài viết về một người mẹ hãy còn
trẻ, một ngày nọ đẩy xe đưa con đi dạo chơi. Cứ ngày này
sang ngày nọ, người mẹ này đi ngang qua những ba mẹ khác
cũng đẩy xe đưa con đi dạo chơi như vậy. Cuối cùng, các bà
mẹ này làm quen với nhau thân mật đến độ họ quyết định
gặp nhau mỗi tuần một lần tại một tiệm Mc Donald gần đó
để cùng uống cà phê và chia sẻ tâm sự. Họ dùng thời gian gặp
gỡ này để chia sẻ với nhau về cách thức Chúa Kitô ảnh hưởng
trên cuộc sống của họ như thế nào và họ nỗ lực ra sao để thực
thi Thánh ý Chúa.
Nghe người ta nói họ không có gì để chia sẻ cũng giống như
nghe một người nói suốt tuần lễ vừa qua họ không thể nghĩ
về một lúc nào đó họ cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô
vậy. Chúng ta cần thường xuyên bắt mình ý thức rằng Chúa
Kitô lúc nào cũng ở cùng chúng ta. Vấn đề khó khăn duy
nhất của chúng ta hiện nay là cố gắng xác định thời điểm nào
chúng ta cảm nghiệm rõ rệt nhất về sự hiện diện của Chúa
Kitô. Cũng giống như vậy, chúng ta cần thường xuyên bắt
mình thừa nhận rằng rất nhiều lần trong tuần qua chúng ta đã
nỗ lực chu toàn Thánh ý Chúa. Và vì thế, vấn đề khó khăn duy
nhất của chúng ta là cần phải cố gắng xác định chúng ta cần
chia sẻ nỗ lực nào trong nhiều nỗ lực của chúng ta.
Chúng ta hãy tiếp tục cố gắng hiểu rõ Thánh ý Thiên Chúa, và
chúng ta hãy xin cho ta có sức mạnh và lòng can đảm cần thiết
hầu có thể chu toàn Thánh ý Chúa, và xin cho chúng ta chấp
nhận trách nhiệm chia sẻ với kẻ khác những mẫu chuyện về
kinh nghiệm sống của chúng ta.
Nguồn: VPĐH QG HK/ Ken Sittenaure

“Be still and know that I am God”

-Psalm 46:10
Dear Lord, as I open my eyes ever
y morning, I give You thanks
and praise. Thanking You for a bra
nd new day with new
energy to be, to do, and to live, and
praising You for Your
ultimate love and glory, Your met
iculous touch in my life. I love
the first 15 minutes of the day whe
n I spend time to converse
with You out in the nature, and to
behold and be touched by
the beauty of Your creation, it’s oh
so very much tranquil and
peaceful to start the day.
Then on the way to work, I pray the
holy rosary to Mother
Mary to keep Her and You close…
But soon, the rush of a
hectic day at the office starts taking
over and pushing away all
my time for You and with You. My
Most Holy Teacher, stay
with me, I want faith & praise to
be the most important part of
my life but some days it just seem
s impossible, there seem to
be no room for You at all, and I’m
sorry. Amid the chaos of the
current life events, sometimes ther
e are serious doubts in me,
doubt that things will ever get bett
er, that justice will ever be
served? That Your name will ever
again be restored, respected
and honored as it’s used to be in this
country!
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trải nghiệm
mùa dịch
Corona

N

Nhưng sao lòng con mãi bâng khuâng lo sợ, xót xa, con kêu,
con gọi chúa suốt ngày... Xin chúa cho mọi người trong giáo
xứ con được bình an, xin cho mọi người sớm trở lại sinh
hoạt bình thường, con nhớ nhà thờ, nhớ thánh lễ Misa mà
trước kia dự thánh lễ, con vô tư, ít chú ý, như cái máy người
ta đứng thì đứng... Những động tác cứ làm theo người ta bây
giờ ở nhà dự thánh lễ online một mình không bạn bè, quay
qua quay lại chỉ thấy ông xã, rồi cùng nhau tạo niềm an ủi cho
nhau mà trước kia cùng nhau thiếu sót. Tạ ơn chúa bây giờ
con khác xưa nhiều lắm rồi... con thuộc hết từng động tác cha
dâng thánh lễ, lúc nào đứng, ngồi, quỳ, thuộc lòng luôn.
Mỗi lần đọc thánh Vịnh, chúa đã hiểu tâm trạng con.

hững ý nghĩa và sưu tầm Thánh Vịnh.

Dịch Corona cũng là dịch cách ly. Hơn hai tháng
cách ly - cách ly các sinh hoạt thường ngày: ở nhà
thờ, hội quán, hội đoàn, cách ly các bạn, các chị em,
các chợ... Mới đầu ở nhà nghĩ rằng: Chắc có lẽ chúa cho tất
cả chúng ta dừng lại để suy nghĩ - thời gian trước kia cứ đua
đòi ăn chơi, tự do thoải mái bất chấp thời gian. Có những lúc
ham công tiếc việc, quên ăn, quên ngủ, muốn nghỉ ngơi cũng
không dám. Bây giờ, ở nhà thời gian dài thêng thang không
biết làm gì! Thức dậy sáng đọc kinh, dự thánh lễ online, đọc
kinh trưa, đọc kinh chiều, kinh tối. Cũng không hết giờ. Hết
ngồi lại nằm, băn khoăn theo dõi tin tức hằng ngày mong cho
cơn dịch chóng qua, và nghe ngóng bao giờ được mở cửa nhà
thờ trở lại. Nhớ nhà thờ, nhớ mọi người. Rồi được lệnh mở
cửa nhà thờ mừng quá, nhưng tan biến ngay khi nghe Cha nói
những người trên 65 tuổi không nên đến nhà thờ vì dễ bị bị
lây nhiễm. Buồn và thất vọng. Sống bây giờ vô nghĩa không
còn cơ hội để gặp gỡ hàn huyên tâm sự, không còn tự do của
trước kia. Giờ đây. Lạy chúa mỗi ngày mỗi giờ trôi qua con
chỉ biết suy niệm lời chúa trong thánh lễ online. Suy ngẫm lời
kinh trong Thánh Vịnh để rồi đêm về…
“Con tưởng nhớ chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thì với Ngài…”

Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn,
Xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa…
Cảm tạ Chúa nhiều lắm, Chúa thấu hiểu lòng con vì con yếu
đuối kém đức tin. Hôm nay nhìn vào những biến cố cuộc sống
với cái nhìn đức tin. Chỉ trong đức tin con mới tìm thấy được
ý nghĩa cao cả của hy sinh chính mình để dâng lên Chúa.
“Quả thật Ngài đã thương trợ giúp
Nương bóng Ngài con hớn hở reo vui
Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó
Giơ tay, quyền lực ngài che chở phù trì.”
Chỉ có tình yêu của Chúa đã ban cho
mỗi người chúng con - mỗi người,
mỗ hoàn cảnh - mà con mới
được cảm nhận trong mọi
hoàn cảnh của cuộc sống. Lạy
chúa, con xin cho chúng con
vững tin vào Chúa dù cuộc
đời lắm nỗi khổ đau. Xin
cho con hiểu rằng những lúc
đó Chúa đang gần chúng con
hơn cả. Và xin cho con được
gần Ngài nhờ niềm tin. Amen.
26/05/2020

FORMING CONSCIENCES for FAITHFUL CITIZENSHIP

Election Prayer

The Catholic bishops of the United States are
pleased to once again share with the Catholic
Faithful Forming Consciences for Faithful
Citizenship, the bishops’ teaching document on the
political responsibility of Catholics. This statement
represents guidance for Catholics in the exercise of
our rights and duties as participants in our
democracy. We urge pastors, lay and religious
faithful, and all people of goodwill use this statement to help form
their consciences; to teach those entrusted to their care; to contribute
to civil and respectful public dialogue, and to shape political choices
in the coming election in light of Catholic teaching. The statement
lifts up our dual heritage as both faithful Catholics and American
citizens with rights and duties as participants in the civil order.
To know more about this important issue, please TOUCH HERE

by Servant of God, Father John Anthony Hardon, S.J.

www.cursillodallas.com

Lord Jesus Christ, You told us to give to Caesar what belongs to
Caesar, and to God what belongs to God. Enlighten the minds of
our people in America. May we choose a President of the United
States, and other government officials, according to Your Divine
Will. Give our citizens the courage to choose leaders of our nation
who respect the sanctity of unborn human life, the sanctity of
marriage, the sanctity of marital relations, the sanctity of the
family, and the sanctity of the aging. Grant us the wisdom to give
You, what belongs to You, our God. If we do this, as a nation, we are
confident You will give us an abundance of Your blessings through
our elected leaders. Amen.
Composed by Father John Anthony Hardon, S.J.
Imprimatur: +Rene H. Gracida, Bishop of Corpus Christi, July 7, 1992
Published by Eternal Life in 1992

“Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em” | 13

mùa đại dịch covid-19 | 10.2020

Bản Tin Ultreya

TƯỜNG TRÌNH SINH HOẠT BDH 2020-2021
Kính chào cha LH, quý cha, quý thầy/sơ và toàn thể quý
Cursillistas,

Những năm gần đây và đặc biệt năm 2020 đã mang đến
cho cả thế giới, nhất là nước Mỹ, nhiều biến chuyển
chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Giáo hội Công
giáo và ngay cả PT Cursillo nói chung và PT Dallas nói
riêng cũng không khỏi bị cuốn theo mệnh nước nổi
trôi. Những tháng đầu năm nay PT Cursillo Dallas đã
phải tạm ngưng tất cả sinh hoạt họp mặt của PT như hội
nhóm Nhỏ, Ultreya TLD và luôn cả khóa 8 Nữ đã phải
hủy bỏ.   
Trong thời gian dài dich cúm Vũ Hán hoành hành này,
khi mọi sinh hoạt dường như đều bị dừng lại trong
một thời gian dài làm cho con người lười biếng trong
mọi sự: từ đời sống xã hội cho đến tâm linh! Trước
tình hình hiện tại cũng như đă qua nhiều tháng mà PT
của chúng ta vẫn chưa được phép trở lại tụ tập và sinh
hoạt bình thường, vì thế PT Dallas đã cố gắng tìm kiếm
những phương tiện kỹ thuật để tiếp nối lại các sinh hoạt.
BĐH PT đă mạnh dạn đề nghị chúng ta cần trở lại các
sinh hoạt của PT... nhưng qua phương cách «hàm thụ.”
Trước khi chọn chương trình Webex, BĐH cũng đă thử
qua nhiều chương trình khác như Zoom, Google Meets,
Google Hangouts... và nhận thấy Webex có nhiều khả
năng thuận tiện và dễ dàng cho họp mặt nhiều người
và nhiều nhóm nhỏ cùng một lúc. Nhờ đó sinh hoạt
Ultreya và TLĐ đã trở lại vào tháng 7 năm 2020 cũng
theo thời khóa biểu như trước, Ultrey vào mỗi thứ Hai
đầu tháng và TLD vào mỗi thứ Hai cuối tháng; ngoài ra
một số các nhóm nhỏ cũng đã trở lại họp thường xuyên.
Xin quý AC theo dõi email mới của khối Hậu và TLĐ để
tham dự những buổi Ultreya và TLĐ hàng tháng.
Ngoài những thay đổi những sinh hoạt thường xuyên
của PT, trong khi chờ ngày bầu cử chính thức vào cuối
năm, nhân sự điều hành PT có vài thay đổi khi một số
AC vì sức khoẻ và công việc cá nhân đã xin thay thế trong
năm 2020.
Văn Phòng Điều Hành:
♥ Trưởng VPĐH PT - anh Dominico Đinh Văn Chương
♥ Thư Ký – anh Vincente Lê Việt Dzũng
♥ Thủ Quỹ – anh Martino Vũ Mạnh Michael
♥ Trường Lãnh Đạo – chị Têrêsa Hoàng Khổng Thiêng
♥ Khối Tiền – anh Phaolô Nguyễn Tân Phú

♥ Khối Hậu – chị Maria Lý thị Thơ
♥ Khối Truyền Thông – anh GB Võ Minh Jarell
♥ Ban Biên Tập: chị Anna Nguyễn Khanh
♥ Liên Nhóm ĐMHCG:
♥ Trưởng: anh Phanxicô Xavier Bùi Thanh Vũ
♥ Phó (vacant)
Thay mặt cho đại gia đình PT Cursillo Dallas, xin cảm ơn:
♥ Chị Lucia Nguyễn Đặng Thư Thư trong những năm
qua đã giúp PT Dallas đảm trách Khối Ba Ngày.
♥ Anh Giuse Nguyễn Quan Minh với trách nhiệm
Khối Tiền và đồng thời giúp anh Trưởng Khối Tiền mới
Phaolô Nguyễn Tân Phú trong thời gian đầu.
♥ Chị Maria Vũ Hổng Nhung cựu Liên Nhóm Trưởng
ĐMHCG đồng thời hướng dẫn Nhóm Giờ Tông Đồ.
Cảm ơn quý AC đã hy sinh thời gian rất nhiều trong thời
gian qua để giúp PT Dallas, nguyện xin Chúa qua lời cầu
bầu của Thánh Phaolô Quan Thầy PT ban cho quý anh
chị sức khỏe và sự bình an trong Chúa.
Đính kèm là Tường Trình chi thu của PT trong năm
2020:

BÁO CÁO TÀI CHÁNH 2020
Date
October 2020
Thu
Chi
Balance

Amount
$2198.40
$
-$
$2198.40

Tổng cộng chi và thu năm 2020. Nếu cần biết chi tiếc,
xin liên lạc VP Điều Hành GP Dallas:
anh Michael 972.880.4884, anh Chương 214.684.3120
Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã góp để giúp PT có
ngân quỹ chỉ tiêu, xin quý AC tiếp tục ủng hộ PT Dallas
và đặc biệt tiếp tục cầu nguyện cho nhau.
De Colores!
TM PT Cursillo Dallas
Dôminicô Đinh Văn Chương

♥ Khối Ba Ngày – chị Anna Nguyễn Khanh (tạm thay
chị Lucia Nguyễn Đặng Thư Thư)
www.cursillodallas.com
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REGION 8

NOVEMBER 14, 2020

VIRTUAL FALL ENCOUNTER
Friendship - Fanning The Flame of Cursillo
ENCUENTRO VIRTUAL DE OTOÑO
Amistad - Manteniendo La Flama Del Cursillo
ĐẠI HỘI MÙA THU PT CURSILLO
Hâm Nóng Tình Bạn
FREE - GRATIS - MIỄN PHÍ
Register here by 11/9 / Regístrese aquí antes del 11/9 / Đăng ký tại đây trước ngày 9/11

08:00 AM Bienvenida / Welcome / Chào Mừng
Oraciones de la Mañana / Morning Prayer / Kinh sáng
Sabatina / Devotion to the Virgin Mary / Sùng Kính Đức Trinh Nữ Maria
08:45 AM Breakout Sessions to Specific Languages
09:00 AM Meditación / Meditation / Suy Gẫm
09:30 AM Compartir / Sharing / Thảo Luận
09:45 AM Rollo: Amistad / Friendship / Tình Bạn
10:20 AM Compartir / Sharing / Thảo Luận
10:50 AM Rollo:
Reunión de Grupo y Ultreya / Group Reunion and Ultreya / Hội Nhóm và Ultreya
11:50 AM Compartir / Sharing / Thảo Luận
12:30 PM

Clausura

