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M ến chào Quý Anh Chị Cursillistas,
chỉ còn không đầy 2 tuần nữa là chúng ta tổ chức 

Khóa Ba Ngày cho phái nữ. Quý Anh Chị đã bỏ rất nhiều 
công sức trong các tháng qua để chuẩn bị cho khóa này từ 
việc thúc giục nhau làm palanca, học hỏi, và nhất là tĩnh 
tâm. Mọi sự hầu như đã được chuẩn bị sẵn sàng và chờ đến 
ngày “ra quân” mà thôi. Nhờ ơn Chúa giúp, hy vọng rằng 
Khóa Ba Ngày sắp tới đem lại nhiều ơn ích cho khóa sinh 
cũng như những người giúp khóa và cả Phong trào trong 
Giáo xứ chúng ta.

Trong các buổi tĩnh tâm cũng như trong các lần hội họp bàn về việc tổ chức, 
chúng ta vẫn thường xuyên nhắc đi nhắc lại hãy có sự khiêm nhường khi làm việc. 
Vì thế, tôi muốn đề cập một chút về nhân đức vâng phục khi chúng ta phục vụ nhau.

Chúng ta đều biết tổ tiên cúa chúng ta là Ađam và Evà đã không tuân phục ý 
muốn Thiên Chúa nên khiến cả loài người lâm vào cảnh hư nát. Nhưng trước đó, 
thiên thần Luxiphe đã bất tuân với Thiên Chúa và muốn quyến rũ con người cũng 
đi theo con đường diệt vong như vậy. Vì thế Thánh Phanxicô đệ Salê (1567-1622) 
cho rằng: “Ma quỉ không sợ người tín hữu sống khắc khổ nhưng sợ người tín hữu 
biết vâng phục Thiên Chúa.” Còn Thánh Bênêđíctô (480-547) khẳng định: “Mức 
độ đầu tiên của đức khiêm nhường là đức vâng phục không trì hoãn.”

Khi nói về vâng phục, chúng ta đừng cho rằng chỉ có chúng ta là những người 
duy nhất phải học điều này. Đúng thế, chúng ta hãy xem:

- Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa Hằng Sống, đã vâng phục Thiên Chúa Cha để 
trở thành người qua quyền năng của Chúa Thánh Thần và được sinh bởi Đức Nữ 
Trinh Maria, và sau này đã vâng phục đến nỗi chết trên thập giá để mang ơn cứu 
độ cho con người.

- Đức Mẹ Maria vâng phục Thiên Chúa khi bằng lòng trở nên Mẹ Đấng Cứu 
Thế muôn dân mong đợi.

- Thánh Giuse nghe lời Thiên thần đã đưa Chúa Giêsu và Mẹ Maria sang Ai 
Cập bởi vì Vua Hêrôđê muốn giết Hài nhi.

Cũng cần phải nói rằng sự vâng phục mà Thiên Chúa muốn chúng ta phải có 
không phải chỉ là việc thực hiện những hành động ở bên ngoài mà chẳng có liên 
can gì đến tinh thần bên trong vì như vậy chỉ mới “vâng lời chứ chưa vâng phục” 
bởi vì vâng lời thực sự đòi hỏi sự tùng phục của ý muốn và ý chí của chúng ta theo 
thánh ý của Chúa qua Giáo hội và những người có thẩm quyền hợp pháp. Nhưng 
như vậy, vẫn chưa đủ, vì sự vâng phục trọn vẹn phải là sự vâng phục của con tim, 
của tình yêu và vì thế Chân phước Charles de Foucault (1858-1916) có nói rằng: 
“Vâng phục là thước đo của tình yêu.”

(xem tiếp trang 3)

V Â N G  P H Ụ C :  T H Ư Ớ C  Đ O  T Ì N H  Y Ê U
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I. Xa Lìa và Xa Cách

T ại Tây Ban Nha sau cuộc nội chiến (1936-
1939) nhiều người đa số là giới trẻ đã quay 
lưng lại Thiên Chúa. Nhiều người đã Rửa 

Tội, mang danh là tín hữu nhưng không sống Tinh 
Thần Kitô Giáo 

Quay lưng lại Thiên Chúa là chối từ Thiên Chúa, mất 
Đức Tin là Bỏ Đạo. Tạm gọi họ là những nguời Xa Lìa. 

Mang danh là có Đạo mà không sống đúng Tinh Thần 
Kitô Giáo là Khô Đạo. Khô Đạo là có thể vì thông truyền 
tin mừng chưa đủ hoặc sai lạc, thậm chí chưa bao giờ được 
nghe, được biết. Tạm gọi họ là những nguời Xa Cách.

Một câu hỏi được đặt ra: ai là người được coi là Xa 
Lìa, và ai là người được coi là Xa Cách? 

Hy vọng qua câu chuyện “Người con Hoang Đàng” ta 
sẽ tìm được câu trả lời. 

Trong một gia đình, kể cũng hơi lạ, không thấy bóng 
dáng phụ nữ, chỉ có một người cha và hai đứa con trai 
sống lui cui với nhau. Có thể ông vừa lo xây dựng cơ 
nghiệp bằng mồ hôi nước mắt vừa làm công việc gà 
trống nuôi con. Ông dành tất cả Tình yêu cho hai đứa 
con dù có một đứa hư hỏng hoang đàng. Chính vì vậy, 
câu chuyện Người Con Hoang Đàng phải gọi là Người 
Cha Thương Con Đi Hoang. 

Xa Cách:
Người con cả ngày ra đồng lo việc cầy cấy, về nhà 

chăm sóc nông trại, sống bên cạnh cha già. Vì thiếu 
quảng dại, cho là cha bất công nên lòng hiếu thảo lu 
mờ dần và không nhận ra Tình Yêu cha luôn luôn dành 
cho mình. Mối liên hệ cha con, anh em nhạt nhoà Thánh 
Sử Luca ghi lại. 

• Suốt bao nhiêu năm tôi làm đầy tớ cho ông, chưa 
từng sai lỗi một mệnh lệnh nào của ông (Luca 15:24)

• Bây giờ thằng con của ông về, nó đã hoang phí hết 
tài sản của ông với bọn đĩ điếm, ông lại giết con 

bê đã vỗ béo mừng nó (Luca 15:30)
Như vậy không còn cha con mà là 

ông với tôi, không còn anh em mà là 
thằng con của ông. 

Về không gian rõ ràng gần thật là gần 
nhưng về tình cảm xa thật là xa! Xa cách

Xa lìa:
Đứa con trong chuyện Người Con Hoang 

Đàng tiêu biểu cho những người Xa Lìa, những người 
quay lưng lại Thiên Chúa. 

Rõ ràng người con thứ đã quay lưng lại người cha. 
Sau khi đòi chia gia tài, ôm một phần ba sản nghiệp trẩy 
đi xa. Chơi bời trác táng phung phí hết tiền bạc không 
còn nhớ đến người cha già, mỏi mòn trông đợi, chiều 
chiều ra đầu ngõ, nhướng mặt về chân rời xa xăm, hy 
vọng thấy đứa con đi hoang trở về. 

Xa lìa tình thương lại còn xa lìa vị trí, giá trị con ông 
địa chủ giầu có. Sau khi phung phí hết tài sản phải đi ở đợ 
chăn heo, thèm ăn cám heo mà chủ không cho. 

Cho tới giờ phút này, người con thứ quả thực 
là người xa lìa!

II. Lựa chiên khỏi dê 
Trong một cuộc tiếp xúc với Phái Đoàn thăm viếng, 

ông Bonnin đưa ra nhận định sau: “Thật chẳng có nơi 
nào có khóa Cursillo thực sự theo đúng ý hướng của 
nguời sáng lập!” 

Ý hướng chính yếu của các vị sáng lập là đi tìm 
những người Xa Lìa - Xa Cách - Kết thân với họ và đem 
họ về với Chúa. 

“Khóa Cursillo dành ưu tiên cho những ‘kẻ Xa Lìa’ 
Thiên Chúa bởi vì họ là mục tiêu ưu đãi của Thiên Chúa 
chúng ta và là những người cầu Chúa hơn hết.  

Chúng ta không nên nghĩ rằng ‘kẻ Xa Lìa’ chỉ là 
Người Con trai hoang đàng hay Người phụ nữ tại giếng 
Gia Cóp mà còn là cả những người không biết gì về các 
nguyên tắc Kitô Giáo”. (1 & 2)

Nếu chúng ta không làm đúng ý hướng của các vị 
sáng lập, có thể chúng ta đang làm công việc lựa chiên 
ra khỏi bầy dê. 

III. Chiếc bình sữa vỡ
Khi lựa chọn ứng viên, không nhất thiết là những 

người có địa vị cao nhưng là những người mà ý kiến, 
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VÂNG PHỤC: THƯỚC ĐO TÌNH YÊU
(tiếp theo trang 1)

Cuối cùng ra, tất cả những sự đổ vỡ trong mối liên hệ 
của con người với Thiên Chúa và với nhau chính là do 
không tuân theo lời dạy của Chúa Giêsu là Mến Chúa 
Yêu Người. Đúng vậy, sống vâng phục không dễ dàng gì 
vì điều này đòi hỏi chúng ta phải vượt qua cái tôi ích kỷ 
và kiêu ngạo. Nhưng nếu chúng ta đặt để nhân đức vâng 
phục trong lòng yêu mến Thiên Chúa và Giáo hội, chúng 
ta sẽ được bình an như khẩu hiệu của Thánh Giáo hoàng 
Gioan XXIII (1881-1963): “Vâng phục và Bình an”. Bao 
lâu chúng ta chưa yêu mến Chúa thật sự, chúng ta sẽ khó 
lòng chấp nhận vâng phục Giáo hội và những người có 
thẩm quyền đúng nghĩa trong đời sống của chúng ta. † 

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

quyết định, các hoạt đông của họ ảnh hưởng đến môi 
trường họ sinh hoạt. 

Nhìn xa hơn, chính những người Xa Lìa - Xa Cách, 
sau khi hoán cải, cuộc sống thay đổi, lòng đầy niềm vui. 
Họ kinh ngạc vì được yêu, được Thiên Chúa chạm đến, 
họ nhận ra chính họ giá trị của họ. Với lòng hằng say 
nhiệt thành họ muốn chia sẻ những gì họ nhận được tới 
những người họ quan hệ. 

Ảnh hưởng của họ mang tính chất quyết định. Sự hiện 
diện của họ tại môi trường họ sống rất cần thiết. 

Sau đây là câu chuyện Chiếc bình sữa vỡ (dựa theo 
câu chuyện của chị Sheelag trong bài Xa Cách…)

Một buổi tối, chị đang cầu nguyện, Chúa Giêsu 
hiện ra, trên tay cầm bình sữa vỡ. Chị ngạc nhiên hỏi 
Chúa: Lạy Chúa, Chúa cầm bình sữa vỡ để làm gì? 
Chúa không trả lời.

Chúa mở nắp bình sữa, đổ đầy tình yêu của Chúa vào. 
Đậy nắp lại rồi hỏi chị:

Con nhìn thấy gì? 
Lạy Chúa! Con thấy một luồng ánh sáng cực mạnh từ 

bình sữa phát ra làm chóa cả mắt con.
Không sai nhưng chưa đúng, con nhìn kỹ lại xem.
Vâng Lạy Chúa! Con thấy rồi, ánh sáng cực mạnh 

phát ra từ chỗ vỡ.
Con nói đúng. Chúa biến mất. Chị hiểu ra với tính yêu 

của Chúa, chiếc bình vỡ - người Xa Lìa Xa Cách đã phát 
ra luồng ánh sáng cực mạnh đẩy lùi mọi bóng tối.

Kết Luận 
Xa Lìa - Xa Cách, một khái niệm khá mới mẻ với hầu 

hết thành phần Lãnh Đạo Phong Trào Cursillo tại Hoa 
Kỳ, mặc dầu đây là khái niệm khai sinh ra tâm thức. Từ 
Tâm thức nảy sinh ra Yếu Tính và Mục Đích. Để đạt được 
mục đích Phong Trào đã đưa ra Sách lược và phương 
pháp. Sách lược và phương pháp là phương tiện rất hiệu 
quả của Cursillo đối với những người Xa Lìa, Xa Cách. 

Phấn trình bày trong bài Chiếc bình sữa vỡ dựa vào 
bài thuyết trình của Linh mục Gaston và chị Sheelagh 
cùng biên soạn tựa đề “Những người Xa Cách, một ưu 
tiên mặc dù không phải là lựa chọn duy nhất,” đã được 
ông Bonnin đọc và chúc lành. † 

–Lôrensô Vũ Lượng–

Tham Khảo:
1. Thư Tín Văn Phòng Trung Ương, Tháng 2, 2007 
2. Cẩm Nang Lãnh Đạo, 2012

Lời Kinh Dâng Mẹ
 

Từng ngày kiếp sống phong ba
Bao nhiêu khắc khoải bao là lo toan

Biển đời sóng gió vô vàn
Con dâng lên Mẹ mọi đàng truân chuyên.

Việt Nam sóng gió con thuyền
Cậy trông Mẹ hãy thương yêu giữ gìn

Muôn phương chung một niềm tin
Mân côi, Chuỗi sống lời kinh khẩn cầu.

Nguyện xin thoát ách lụy sầu
Mẹ ơi! thương rót nhiệm mầu thánh ân

Cung đàn khúc hát con dâng
Khấn xin Mẹ cứu muôn dân cơ hàn.

Dâng lên nỗi khó muôn vàn
Mẹ thương đoái mắt ủi an sớm chiều

Xin dâng lên Mẹ thật nhiều
Quê hương sớm hết mọi điều đắng cay. †

 –Huỳnh Minh Kỳ–
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Là 
một Cursillista, chúng ta phải hiểu rõ Mục 
đích, tâm thức hay ý hướng của Phong 
Trào [PT] Cursillo.

Mục đích của PT Cursillo là làm khơi 
dậy lòng khao khát Thiên Chúa trong con người. 

Tâm thức Cursillo liên quan đến những điều chính 
yếu đối với đời sống Kitô hữu. Những yếu tố chính yếu 
ấy quan trọng vì giúp chúng ta giữ được ý hướng của PT. 

Ông Bonnin có nhắc đến một câu nói rất hay rằng: 
“Truyền thống là đức tin sống động của người chết; còn 
lề thói là đức tin chết của người sống.” Truyền thống thì 
liên hệ đến những điều chính yếu. Những điều chính yếu 
chính là bản chất, có thật và vĩnh viễn không thay đổi. 
Trong khi lề thói (liên hệ đến những điều thứ yếu) thì có 
thể thay đổi theo văn hóa và lịch sử.

Chúng ta cần thận trọng, đừng biến những điều thứ 
yếu thành chính yếu. PT luôn nhắc nhở chúng ta về Chúa, 
tình yêu, và con người. 

CHÍNH YẾU:
1. Điểm khởi đầu quan trọng của Cursillo là ý thức 

một cách nhiệt tình về sự thật cao quý: Chúa yêu chúng 
ta, Người muốn chia sẻ đời sống của Người cho chúng ta 
và muốn chúng ta đặt niềm tin của chúng ta vào tình yêu 
ấy – Không có Chúa Tình Yêu, không có Cursillo!

2. Qua Khóa Curcillo, chúng ta được mời gọi sống 
đời sống Kitô hữu đích thực. Giữ mối thâm tình giữa 
chúng ta và Chúa Giêsu. Không có tính cách đích thực thì 
mọi sự chúng ta nói hay làm đều giả dối! Chúng ta phải 
TIN điều chúng ta nói và SỐNG điều chúng ta tin. Xin 
dồn hết mọi nổ lực vào những gì đã cam kết với Chúa.

3. Chúng ta cần phải thân thiết với thế giới để biến 
đổi nó. Chúng ta được sai đi không phải để chúng ta 
tỏ cho thế giới thấy chúng ta là những người tuyệt vời, 
những người được tiến triển về mặt thiêng liêng hơn 
người khác, nhưng để thay đổi lòng người trên thế gian 

này qua chính đời sống CHỨNG NHÂN của chúng ta.
4. Và từ đó, nhận lấy những cộng đồng nhân loại của 

xã hội hiện hữu để biến đổi và xây dựng những cộng 
đồng Kitô giáo – gồm những người cam kết gắn bó vào 
Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa Kitô hầu chia 
sẻ Tình yêu và Lòng Thương Xót ấy với tha nhân.

5. Sự hoán cải liên tục là điều chính yếu đối với Cur-
sillo. Chúng ta không thể trở thành Thánh ngay được! Sự 
hoán cải cần phải được thực hiện từng bước, giúp chúng 
ta trưởng thành một cách sâu đậm hơn trong mối quan 
hệ giữa ta với Chúa. Nói cách khác, chúng ta cần nuôi 
dưỡng tiến trình hoán cải liên lỉ.

vThánh thiện (nên Thánh,) cần Đào luyện, và Rao 
truyền Phúc Âm. Nói cách khác là sống theo chiếc kiềng 
ba chân: Sùng Đạo, Học Đạo, và Hành Đạo để giữ cho 
đời sống Kitô hữu không bị hụt hẫng, khập khiểng! Để 
trợ lực và nâng đỡ đời sống theo chiều kích Thánh thiện, 
Hội Nhóm và Ultreya cũng góp phần chính yếu đối với 

những Cursillistas chúng ta.
7. Một phần của tiến trình hoán 

cải liên lỉ nhắc đến trước đây là sự 
cam kết gắn bó không ngừng vào việc 

phục vụ cũng như gắn bó với nhau và 
với công việc của PT, đồng thời cũng 
là công việc của Chúa Kitô và Hội 

Thánh Người. Một cách ngắn gọn 
là cam kết phục vụ Chúa Kitô và 

phục vụ lẫn nhau.
THỨ YẾU:

Có những điều thứ yếu có thể làm lệch lạc 
ý hướng của PT.

1. Một trong những điều thứ yếu của Cursillo là việc 
tham gia làm trợ tá cho Khóa 3-Ngày. Tại đây, ak xin giải 
thích thêm, vì nói như thế không có ý nói việc phục vụ 
Khóa Cursillo là không quan trọng. Vì chắc chắn chúng 
ta rất cần những Cursillistas tha thiết tham gia nhóm trợ 
tá [TT] để làm nhân chứng cho các ứng viên. Điều mà 
ông Bonnin muốn nói đến là có rất nhiều Cursillistas cho 
rằng việc tham gia làm trợ tá cho Khóa 3-Ngày là một 
nhu cầu. Nhiều khi chúng ta than phiền là quá bận rộn 
nên không thể làm những công tác khác cho PT, nhưng 
lại luôn luôn có thể tham gia làm trợ tá giúp Khóa. Trong 
quá khứ, có nhiều thành viên nhóm trợ tá, và ngay cả 
Khóa Trưởng không tham dự Hội Nhóm, Ultreya! Như 
thế thì làm sao có thể là chứng nhân? Việc có mặt trong 
Nhóm TT tự nó không phải là điều chính yếu nếu chúng 
ta không sống điều chúng ta tuyên xưng trong Khóa 
Cuối Tuần. Đôi khi chúng ta chú trọng vào việc có mặt 
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trong Nhóm TT hơn là việc thực hiện công cuộc rao 
truyền Phúc Âm! 

Một trong những lý do có thể khiến cho Tiền Cursillo 
và Hậu Cursillo suy yếu là vì chúng ta đã dồn tất cả năng 
lực vào Khóa Cuối Tuần! Chúng ta phải nhớ rằng Khóa 
3-Ngày chỉ là phương tiện để đưa CON NGƯỜI từ Tiền 
Cursillo đến Hậu Cursillo mà thôi. Việc tham gia làm 
TT không phải là việc duy nhất của PT. Và nếu chúng 
ta có phục vụ trong Nhóm TT, chắc chắn chúng ta phải 
là những chứng nhân đích thực, chứ không phải chỉ làm 
những việc tử tế đối với khóa sinh! Xin đừng để những 
“thêm thắt” như kịch, kể chuyện tiếu lâm, … làm lu mờ 
những điều chính yếu trong Khóa-3-Ngày. 

Điều quan trọng hơn hết liên quan đến Khóa Cursillo 
là mọi sự phải trung thực với đời sống, trung thực với 
Phúc Âm và đáng tin cậy. Sự giao tiếp cá nhân với nhau 
phải thành thật, có chiều sâu và thông cảm nhau. Khi nói 
về sự trung thành với Phúc Âm ông Bonnin có ý muốn nói 
rằng mọi người phải có một ý niệm trung thực về Chúa 
Kitô. Trọng tâm phải tập trung vào con người. Đừng trở 
thành những người chinh phục và những người bị chinh 
phục ngay trong cùng một nhóm. Chúng ta phải đối xử 
với khóa sinh, những người có khả năng xác tín và quyết 
định, có khả năng chọn lựa một cách tự do và với sáng 
kiến sâu sắc. Ở đây, không phải chỉ là vấn đề nói điều gì, 
mà là sống những điều đã nói. Nơi đây chúng ta không lý 
thuyết hóa, nhưng chia sẻ chính mình. Trong Kitô giáo, 
đó là kính mến Chúa, yêu thương đồng loại, và thân thiết 
với thế giới, tất cả đều được diễn tả trong lý tưởng, trong 
sự cam kết và trong tinh thần bác ái của chúng ta lẫn 
những người được chúng ta hướng dẫn. Có nghĩa là sống 
trong và sống nhờ đức tin, hy vọng và tình yêu.

Lòng ước muốn thâm sâu nhất trong tâm hồn con 
người là tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Lòng ước 
muốn này, dĩ nhiên, tìm được sự viên mãn khi ta sống 
mà biết rằng mình yêu mến Chúa, thương yêu đồng 
loại và thế giới cùng được Chúa yêu thương. Tình yêu 
đến từ niềm tin. 

Một điều quan trọng nữa mà TT chúng ta cần nhắc nhở 
chính mình đó là khi buổi Clausura kết thúc, trách nhiệm 
TT của chúng ta mới thật sự bắt đầu… Xin đừng nghĩ 
rằng Khóa 3-Ngày hoàn tất là mình xong bổn phận TT…

2. Sống trong xã hội ngày nay, chúng ta dễ bị ảnh 
hưởng bởi nhu cầu muốn trông thấy kết quả ngay; dễ bị 
ngã lòng khi thấy việc mình làm không nhanh chóng đủ 
hoặc không thấy ngay kết quả trước mắt! Có khi muốn 
buông xuôi mọi sự vì gặp nhiều thất bại! Trường hợp 
này, hãy nhớ đến Thầy Chí Thánh của chúng ta, hình ảnh 

Người bị đóng đinh trên thập giá như chừng thất bại hoàn 
toàn… Chúa vẫn không thất vọng khi mọi người xem 
như đều chống lại Người… Xin đừng quan tâm đến kết 
quả trước mắt, điều chính yếu là chúng ta cứ tiếp tục công 
việc của chúng ta cho Chúa Kitô.

3. Khi để ý đến thành công hay thất bại có nghĩa là để 
ý đến số lượng! Để tâm đến đã tổ chức bao nhiêu Khóa 
Cursillo, bao nhiêu người tham dự TLĐ hay Ultreya… 
Xin đừng lo lắng về số lượng vì con số không quan trọng. 
Trong TLĐ, chúng ta cần những người cùng cam kết gắn 
bó với nhau và với công việc của PT. Và mục đích của 
Hội Ultreya không phải để phòng hội đầy người, nhưng 
Ultreya cần được tổ chức thường xuyên để có thể sẵn 
sàng cho mọi Cursillistas khi cần. 

4. Trung thành với một số nguời lãnh đạo thay vì 
trung thành với Chúa Kitô và công việc của Ngài! Xin 
nhớ rằng tất cả chúng ta đều được gọi để phụng sự Chúa.

5. Chính chúng ta là thứ yếu! Xin đừng nghĩ rằng có 
những người rất cần thiết và không thể thay thế được!

TÓM LƯỢC
CHÍNH YẾU:
Tâm thức Cursillo liên quan đến những điều chính yếu 

đối với đời sống Kitô hữu.
1. Chúa yêu chúng ta và đức tin của chúng ta 
trong tình yêu ấy
2. Là một Kitô hữu đích thực
3. Kết nghĩa với thế giới để cải hóa nó
4. Xây dựng cộng đồng Kitô giáo
5. Nuôi dưỡng tiến trình hoán cải liên lỉ
6. Nên Thánh, Đào luyện, Rao truyền Phúc Âm, Hội 
Nhóm và Ultreya
7. Cam kết phục vụ Chúa Kitô và phục vụ lẫn nhau

THỨ YẾU:
Có những điều thứ yếu có thể làm lệch lạc ý hướng 

của chúng ta đối với PT
1. Cơn sốt “Khóa-3-Ngày”
2. Quan tâm đến kết quả trước mắt
3. Lo lắng về số lượng
4. Trung thành với một số nguời lãnh đạo thay vì trung 
thành với Chúa Kitô và công việc của Ngài!
5. Tin rằng có những người rất cần thiết và không 
thể thay thế được!

Chúng ta có thể chú tâm vào những điều chính yếu nếu 
chúng ta nhớ rằng chúng ta phục vụ Chúa Kitô và được 
Chúa gọi để tiếp tục công tác tông đồ. †  –ak–



“Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em” | 6www.cursillodallas.com

Tháng 8, 2018Bản Tin Ultreya

được thành hình khoảng tháng 11 năm 2007, sau khóa 
nam 565 Houston với số thành viên ban đầu khoảng 6 
người, hầu hết đều là các cursillistas khóa 565 với tên 
gọi ban đầu là nhóm 565. Đa số anh em trong nhóm 
thân hữu 565 đều tham gia nhiều công tác trong các 
ban ngành, từ Văn Phòng Điều Hành Giáo xứ, trật tự, 
và thường xuyên nhất là Hội Quán. Khoảng 2 năm đầu 
khi thành lập, vì công việc và nhu cầu có khác nhau, nên 
có một vài anh em rời nhóm và cũng có nhiều anh em 
khác gia nhập thêm. Cuối cùng vì môi trường phục vụ, 
gặp gỡ thường xuyên nên tất cả anh chị em nhóm đều là 
những người làm việc trong hội quán nên đã quyết định 
chọn thánh Bổn mạng là Martino de Porres, gọi tắt là 
“nhóm Martino”. Lý do nhóm chọn Thánh bổn mạng vì 
hình ảnh thường mô tả Ngài là  người có màu da ngăm 
đen và thường cầm một cây chổi. Ngài cũng là Quan 
thầy của người đa sắc tộc, người da màu, người nghèo 
khổ và đặc biệt, Ngài cũng là vị Thánh được Giáo hội 
Công giáo Rôma tôn vinh, còn được Giáo hội Luther, 
Anh giáo tôn kính nữa.

Các anh chị em đều muốn học theo tấm gương vị 
Thánh không từ nan làm việc vất vả và có lòng bác ái 
yêu thương cao độ trong tâm hồn.

Hiện nay nhóm quy tụ được 13 anh chị em đều phục vụ 

các công tác hội quán với nhiệm vụ thường xuyên như sau:
• Nguyễn Kỳ Sơn: Pha café sữa+ bán hàng:
• Đặng Hiếu Sinh:Rữa nồi niêu, son chảo sáng sớm 

+ các việc linh tinh khác.
• Đào Ngọc Anh: Làm bún thịt nướng.
• Đào Vũ Thu Hương: Sắp xếp hàng và bán hàng
• Đinh Thị Ái Trinh: Chuyên trị xôi
• Hoàng Việt Cường: Bán hàng
• Nguyễn Đức Chiến: Bán hàng
• Nguyễn Khắc Phú: thủ kho hàng, phụ nấu soup, 

bánh xèo, làm nem
• Nguyễn Kim Trang: Sắp hàng, bán hàng, order 

supplies, làm nem
• Nguyễn Tiến Đạt: Trưởng ban điều hành hội quán, 

bánh mì, làm nem
• Trần Vinh: Kỹ thuật, chiên bánh xèo, làm nem
• Bùi Đức Cường: Chuyên trị Bánh cuốn, làm nem
• Nguyễn Thiên Lynda Vân: Bán hàng
    Nhóm có lịch trình họp mỗi tháng một lần vào 

tối ngày thứ Ba,một tuần sau hội Ultreya, tại phòng họp 
115, chỉ uống nước lạnh. Sau phần chia sẻ đời sống ngày 
thứ Tư khoảng 1 giời 30 phút. Anh chị em họp thêm 
về các công tác, chương trình phục vụ hội quán nhất 
là trong các dịp Hội Quán có chương trình Lễ,Tết, tiệc 
tùng cho giáo xứ.

Nhóm Martino không có ăn uống trong những lần 
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Em là Teresa Trần Hoàng Hương, đã dự khóa 4 tại 
Ft. Worth vào năm 2015. Em và chồng em đang 

sinh hoạt trong nhóm Lucia. Gia cảnh có 6 con 5 trai và 
1 gái. Em xin được chia sẻ đời sống ngày Thứ Tư của 
em sau khi mắc phải căn bệnh ung thư trong thời gian 
gần đây.Khi biết mình bị ung thư, em rất buồn và lo sợ, 
không biết ngày mai sẽ ra sao! Sau nhiều lần cầu nguyện 
em nghiệm ra rằng: Chúa đã ban cho em rất nhiều ơn 
lành, đây là một thử thách Chúa trao, nên em cố gắng 
chấp nhận phó thác và tin tưởng vào lòng Chúa thương 
xót. Bác sĩ nói em cần đi hóa trị 18 lần. Những ngày vô 
thuốc, em rất mệt mỏi, ăn không được ngủ cũng không 
được! Hóa trị vài lần thì tóc bắt đầu rụng, em phải cạo 
trọc đầu thì hai con trai cũng cạo trọc đầu để an ủi mẹ.

Những lần đi hóa trị, chồng em chở đi sau khi đi làm 
về. Thời gian làm hóa trị mất từ 4 đến 6 tiếng, anh ngủ 
ngoài xe để chờ đưa em về! Những lần vào phong cấp 
cứu thì chồng và các con luôn túc trực lo lắng! Em tạ ơn 
Chúa rất nhiều, cũng nhờ sự quan tâm, an ủi của gia đình 
giúp em cố gắng vượt qua sự khó khăn.. 

Trong thời gian chữa trị, nhờ sự thương mến của gia 
đình than nhân, bạn bè và các anh chị trong Nhóm đã 
cầu nguyện, chia sẻ, nâng đỡ, ủi an làm em nhận ra rằng 
mình thật may mắn và được thương yêu. Hiện nay sức 
khỏe của em đã khá hơn tuy tay chân vẫn còn tê vì ảnh 
hưởng của hóa chất. Hàng ngày em chỉ biết cầu nguyện, 
tin tưởng phó thác và Thiên Chúa và Mẹ Maria.  

Em biết ai rồi cũng phải trãi qua những giai đoạn sinh 
– bệnh – lão – tử, nhưng điều em muốn chia sẻ ở đây là 
dù thế nào đi nữa, mình vẫn tin tưởng và cậy trông vào 
Chúa. Và em cũng muốn nói đến Tình Bạn trong nhóm 
nhỏ Cursillo là “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh 
em”. Em cảm ơn quý anh chị trong nhóm và Phong Trào 
đã quan tâm và cầu nguyện cho em trong thời gian này.

Xin cám ơn mọi người đã lắng nghe em chia sẻ. †
–Teresa Trần Hoàng Hương–

chia sẻ hằng tháng, nhưng mỗi năm, vào dịp mừng bổn 
mạng, cả nhóm có một bữa ăn thịnh soạn tại nhà hàng, 
mời cả gia đình các thành viên tham dự, dù không phải 
là Cursillista. Đây là một dịp vui thân mật của các thành 
viên và gia đình.

KINH THÁNH MARTINO DE PORRESS
Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng yêu 

thương nồng nhiệt của Người chẳng những che chở các 
anh em túng nghèo mà lại cả những thú vật ngoài đồng, 
thật là gương huy hoàng của đức bác ái. Chúng con kính 
mừng và cầu khẩn người, từ tòa cao người ngự, xin đoái 
thương nhận lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng 
con được bắt chước nhân đức người mà yêu vui trong 
địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ, can đảm vác thánh 
giá theo chân Chúa Cứu Thế và Mẹ sầu bi, sau hết được 
về nước Thiên Đàng: Vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là 
Chúa chúng con. Amen. †



“Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em” | 8www.cursillodallas.com

Tháng 8, 2018Bản Tin Ultreya

rước khi nói đến “thực thi sức mạnh của tình 
yêu.” Ta tìm hiểu tình yêu là gì?

Tình yêu thì không mùi, không vị, nhưng 
lòng cảm được sự ngọt ngào khi yêu và được yêu.

Tình yêu thì không thấy, không chạm được, nhưng 
lòng tràn đầy sức sống khi yêu và được yêu.

Thi sĩ Xuân Diệu đã bao lần ngẫm nghĩ về tình yêu để 
tìm ý nghĩa đích thực của nó và sau cùng đã hạ bút như sau:

“Làm sao định nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...”
Với tuổi thiếu niên thì mang tâm tình của ngươi 

tráng sĩ khi yêu, vì
“Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ, thà chịu khổ 

còn hơn chịu lỗ”.
Khổ ra sao? Và đây là khía cạnh nhỏ của thú yêu thương

“Vắng cơm ba bữa còn no
Vắng em một bữa giở giò không xong!”
Tình yêu của con người thì mơ mộng dễ thương 

như vậy, còn tình yêu của Thiên Chúa dành cho con 
người thì ra sao? 

Chúng ta được mạc khải qua Kinh Thánh. Thiên Chúa 
là tình yêu và Thiên Chúa là Alpha và Omega, điều đó 
có nghĩa Thiên Chúa hằng luôn yêu thương con người từ 
thưở ban đầu và sẽ mãi mãi về sau.

Khi tạo dựng đất trời, Thiên Chúa chỉ phán một lời, thì 
mọi sự tốt đẹp như ánh sáng, vòm trời-đất biển, thảo mộc, 
mặt trời-mặt trăng, và muông thú. Thiên Chúa đã yêu 
thương con người một cách đặc biệt bởi chính tay Chúa 
đã nặn ra con người từ bùn đất nên giống hình ảnh Người, 
rồi âu yếm hà hơi để ban sự sống. 

Bên cạnh sự sống, Chúa còn ban cho con người sự tự 
do, một đặc ân trên tất cả mọi sinh vật trên vũ trụ. Được 
tự do vui buồn, khóc cười, nhõng nhẽo, kên đời…

Thế rồi con người vì yếu lòng, đã phạm tội không 
vâng lời mà ta gọi là tội tổ tông bởi đã ăn trái cấm. Chúa 

Cha đã đau lòng sai con một của ngài sống với nhân loại 
để mang đến cho con người cơ hội được trở về sống trong 
ân sủng của Chúa.

Chúa Giêsu đã vâng phục Chúa Cha, chịu gian nan vất 
vả từ trong bụng mẹ và cho đến phút cuối cùng trên thập 
giá để ở cùng, yêu thương và được yêu thương con người. 

“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của 
người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Gioan 
15:13). Chúa đã yêu và tha thứ cho đến tận cùng. “Lạy 
cha xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng 
làm” và nói với anh cướp Dimas “Tôi bảo thật anh, hôm 
nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23:43). 
Mà cũng chính nhờ mầu nhiệm nhập thể mà nhân loại 
được Me Maria là mẹ. “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi 
Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Nếu không 
có Đức Mẹ thì không biết các bà Mẹ sẽ cầu nguyện thế 
nào, rồi than thở nhờ ai cầu xin cho mình?

Thiên Chúa là tình yêu nên mọi việc phải đặt nền móng 
trên tình yêu. Tại bờ hồ Tiberia, khi trao Hội Thánh cho 
Thánh Phêrô, Chúa Giêsu đã ba lần hỏi “Phêrô con ông 
Gioan, con có yêu mến Thầy không”

Thánh Augustine đã cảm nhận tình yêu qua cuộc đời 
mình: “Chỗ nào có lòng yêu mến thì không cảm thấy 
vất vả; mà giả như có vất vả đi nữa thì họ cũng thích 
cái vất vả đó”.

Chúng ta, những Cursillistas, đã cảm nghiệm được 
Tình Yêu của Thầy Giêsu. Được Thầy mời gọi làm người 
tín hữu đích thực, biết sùng đạo, học đạo, và sống đạo và 
tromg tình yêu thương của bạn hữu để củng cố lòng Tin, 
Cây, và Mến. Ta có thể ví tình bạn như là vòng kiềng yêu 

Ta có thể ví tình bạn như là vòng kiềng 
yêu thương để giữ ba chân kiềng cho 
thật vững và trở nên một khí cụ hữu 
ích theo ý Chúa. 
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Trọng tâm của phương pháp 
Cursillo cho việc truyền giáo
là tình bạn.

thương để giữ ba chân kiềng cho thật vững và trở nên 
một khí cụ hữu ích theo ý Chúa. Nhờ biến đổi cá nhân để 
trở nên người Kitô hữu đích thực ta mới có thể cảm hóa 
được những người chung quanh.

Trong thư gởi tín hữu Corrinto, Thánh Phaolô đã viết: 
“Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay 
nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức 
mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn 
nhục, chịu đựng, hiền hậu, tha thứ không ghen tương, 
không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất 
chính, không tìm tư lợi…”

Tình yêu là ở chỗ tha thứ. Cảm ơn quí anh chị đã cho 
em cảm nhận được tình yêu thương qua sự tha thứ. những 
nụ cười “mỉm chi cọp” đã mang đến sự bằng an khi lòng 
bối rối bởi biết mình có lổi, không làm tròn trách nhiệm.

Tình yêu là ở chỗ chịu đựng, trái tim yêu thương của 
người mẹ đã mở rộng ra để có thể chấp nhận, chứa đựng 
tất cả những khó khăn, nghịch cảnh và thử thách. Một 
nắm đắng cay mà đổ vào ly nước 
thì sẽ khó nuốt, nhưng nếu đổ 
vào biển cả thì chẳng nghĩa lý gì. 
Có lẽ đó cũng là suy tư của nhạc 
sỹ Y Vân khi sáng tác bài Lòng 
Mẹ: “Lòng mẹ bao la như biển 
Thái Bình, dạt dào”

Học đạo là biết mở lòng với chính mình, với Chúa 
Kitô và với tha nhân. Bởi “vô tri, bất mộ” không biết thì 
không mến. Muốn yêu tha nhân thì ta phải bìết yêu chính 
mình trước vì phải có, thi ta mới có thể cho đi. Mà muốn 
yêu mình thì phải biết mình.

Biết mình: qua phép rửa tội, biết mình được phước 
làm con Thiên Chúa. Biết chấp nhận, xin vâng như thầy 
chí Thánh, Mẹ Maria và Thánh Giuse đã xin vâng. Biết 
hạnh phúc với những hồng ân Chúa ban. 

Biết người, mở lòng ra với tha nhân. Mỗi con người 
là một mầu nhiệm và ta cần ơn Chúa và với con mắt yêu 
thương và tấm lòng bao dung để dễ cảm thông hòa hợp 
với mọi người. 

Ở thế kỷ của chúng ta có Mẹ thánh Teresa Calcuta. 
Cuộc đời của Mẹ là đã “Thực thi sức mạnh của tình yêu,” 
kỷ của chúng ta có Mẹ thánh Teresa Calcuta. Cuộc đời 
của Mẹ là đã “Thực thi sức mạnh của tình yêu,”  sẽ về 
cách sống để được bình an:

“Hai bánh bốn bánh, đi được là được.
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là được.
Người xấu người đẹp, dễ thương là được.
Người già người trẻ, miễn khỏe là được.

Nhà giàu nhà nghèo, thuận hòa là được.
Cả đời yêu con, xin dâng là được.
Ông xã về trễ, miễn về là được.
Bà xã càu nhàu, chăm lo là được.
Bà xã shop-ping, còn tiền là được.
Nhà to nhà bé, có nhà là được.
Hạnh phúc đau thương, xin vâng là được.
Tình bè nghĩa bạn, chân thành là được.
Sống đời Cursillo, yêu thương là được.
Ai đúng ai sai, Chúa biết là được.
Sống một kiếp người, bình an quá được!”
Biết Chúa qua đời sống sùng đạo như tham dự lễ Misa 

thường xuyên, viếng Thánh Thể, đọc kinh mân côi, đọc 
kinh lòng Chúa Thương xót. Đọc Kinh thánh và sách đạo 
đức sẽ giúp ta vững tin và tăng lòng mến. Cứ nhìn gương 
của quí Linh Mục và quí Sơ, nhờ ơn Chúa qua việc cầu 
nguyện hàng ngày mà các ngài gánh vác công việc mục 
vụ trong niềm vui và hạnh phúc, ngày này qua ngày khác, 

năm này qua năm khác.
Ở thế kỷ của chúng ta có 

Mẹ thánh Teresa Calcuta. Cuộc 
đời của Mẹ là đã “Thực thi sức 
mạnh của tình yêu,” mẹ đã liên 
lỉ kết hiệp với Chúa Giêsu là 
nguồn mạch của tình yêu, để từ 

ân phúc tình yêu ấy, mẹ có thể phục vụ mọi người, đặc 
biệt những người cùng khổ ở Ấn Độ.

Hành Đạo là sự kiện toàn của Sùng Đạo. Hành Đạo 
là vâng lời lệnh truyền của Chúa Giêsu “Thầy ban cho 
anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương 
nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.” Hành Đạo là 
thực thi sức mạnh tình yêu để yêu mến Thiên Chúa, yêu 
mến chính mình và yêu mến tha nhân như Chúa Giêsu đã 
yêu mến chúng ta.

Trọng tâm của phương pháp Cursillo cho việc truyền 
giáo là tình bạn. Trong Sách Huấn Ca đã viết “Người bạn 
trung thành là một nơi nương tựa vững chắc. Người bạn 
trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời, những ai 
kính sợ Thiên Chúa sẽ gặp được người như vậy.” Chúng 
con sẽ phải đối diện với những thử thách để khám phá 
nhưng người bạn trung thành như “Lửa thử vàng, gian 
nan thử đức” Xin thầy chí thánh gìn giữ anh chị em 
chúng con trung thành trong gia đình Cursillo. 

 Thời khắc của ngày Thứ Tư sẽ vui tươi hạnh phúc 
[Thiên đành là đây] nếu ta biết kết hợp với Chúa trong 
mọi trạng huống. Chúng ta cần tình bạn để nâng đỡ cầu 

(xem tiếp trang 11)



Date Amount Description
6/5/2018 $4,177 Deposit
6/5/2018 $400 National Cursillo Donation
6/5/2018 $450 Sach Phong Trao
Chi $850
Balance $3,327

BÁO CÁO TÀI CHÁNH - July 19, 2018
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Kính 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 2017-2019.

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:

• Ban Điều Hành [BĐH]:
 Trưởng BĐH: 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.

• 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:

h t t p : / / w w w. c u r s i l l o d a l l a s . c o m / E m b e d P D F d o c .
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 Cursillis 
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. †

Tường Trình Sinh Hoạt BDH 2018-1019
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Điều Tôi Hiểu Về
THỜ LẠY CHÚA…

†ừ nhỏ tôi được dạy rằng “…chỉ thờ lạy một 
Thiên Chúa duy nhất là Cha, Con và Thánh 
Thần…” Còn các Thánh, Đức Mẹ, Thánh cả 
Giuse thì chúng ta chỉ kính mà thôi.

Với trí khôn non nớt của một đứa trẻ ham chơi như 
tôi. Nhớ được như thế đã là kỳ công để được chịu các 
phép bí tích như xưng tội, rước lễ lần đầu, thêm sức v.v…

Ngày tháng qua đi, tôi lớn lên với bao lo toan cơm áo 
gạo tiền. Khi túng quẩn quá thì chạy tới Chúa Giêsu. Xin 
tới xin lui chưa được, sợ Chúa không nghe thì chạy tới 
Mẹ Maria, Thánh Cả và các Thánh. Riết rồi một ngày tôi 
tự hỏi: Thờ Chúa và Kính các Thánh có khác gì nhau? 
Cảm nhận đầu tiên của tôi không thấy gì khác. Chẳng 
qua là chạy tới các bức tượng khác nhau mà thôi. Thậm 
chí tôi cũng cũng không thấy sự khác biệt về cách thờ 
lạy của Kitô giáo và các tôn giáo khác. Chẳng qua mỗi 
một tôn giáo có một hệ thống thần thánh với các tên gọi 
khác nhau mà họ tin là cao nhất, uy quyền nhất. Mỗi một 
tôn giáo có một hệ thống về thế giới với sự thưởng phạt 
(thiên đàng, hỏa ngục, v.v…) với các tên gọi khác nhau…

Theo dòng người Việt Nam tị nạn, tôi bước chân lên 
đất Mỹ. Tôi thật sự choáng ngợp với số lượng và sự đa 
dạng của các tôn giáo. Tất cả các tôn giáo đều được tự 
do truyền đạo. Sự phát triển internet để con người tiếp 
cận với vô vàn thông tin. Giả và thật rất khó phân định. 
Phương châm cơ bản là “tốt khoe, xấu che”. Đọc trang 
Công Giáo với các thông tin vui mừng khi phật tử trở 
lại. Trang Phật Giáo với thông tin phát triển khả quan 
trong các nước Âu Mỹ và các phật tử người tây phương 
gốc kitô giáo v.v… Đạo nào cũng coi mình là đúng nhất. 
Công Giáo thì “…ngoài Hội Thánh không có ơn cứu 
độ…” Phật giáo thì ngoài Phật giáo đều là ngoại đạo, 
trầm luân trong bể khỗ, không thể giải thoát v.v…

“Trông mặt mà bắt hình dong, con lợn có béo thì 
lòng mới ngon!” Làm việc và sống trong lòng đất Mỹ 
giữa bao người với các tôn giáo khác nhau. Tôi thật sư 
không thấy người Công Giáo (nói chung) tốt đẹp hơn 
những người theo tôn giáo khác! Với bao khắc khoải băn 
khoăn, sau nhiều biến cố cuộc đời với sư quan phòng kỳ 
diệu của Thiên Chúa. Tôi dành thời giờ để dự các lớp 
giáo lý Thánh Kinh và dự khóa 3 ngày…

Qua các lớp giáo lý và khóa 3 ngày. Tôi nhận ra tôi 
như người con hoang đàng lạc lõng lâu ngày dù hàng 
tuần đều tới nhà thờ ngày Chúa Nhật! Tôi không hề biết 
mình có 3 thiên chức: Tư Tế, Vương Đế và Ngôn Sứ… 

Con nhà công không giống lông cũng giống cánh. Với 
thiên chức Vương Đế, tức là con cái Thiên Chúa. Nhìn 
tới nhìn lui tôi thấy tôi không giống hình ảnh Chúa Giêsu 
chút nào! Tôi đã thường cầu xin các ơn thường sủng mà 
không hề quan tâm chút nào đến ơn thánh hóa. Tôi lờ mờ 
nhận ra tôi đã thờ Chúa không khác gì khi xưa người ta 
thờ ngẫu tượng trong thánh kinh. Coi Thiên Chúa cũng 
ngang hàng với các ngẫu tượng khác. Có khác chăng là 
lòng tin Thiên Chúa có quyền năng tối thượng hơn các 
thần khác để xin xỏ. Từ đó quan niêm về chữ thờ phượng 
của tôi dần dần thay đổi. Tôi lờ mờ hiểu rằng thờ phượng 
trong Công Giáo là nhận biết Thiên Chúa trong đời sống 
và hướng lòng để biến cải con người của mình cho ngày 
càng giống hình ảnh Chúa Kitô… †

–Phaolo Nguyễn Trung Hiếu–

Hãy Thực Thi Sức Mạnh của Tình Yêu
(tiếp theo trang 9)

nguyện cho nhau. Hội Nhóm và Hội Ultreya là cơ hội để 
ta chia sẻ, hỗ trợ nhau, giữ vững kiềng ba chân là sùng 
đạo-học đạo-và hành đạo. Lên đường trong niềm tin, khi 
gặp sóng gió ta biết cậy trông, và sống yêu thương như 
Chúa hằng yêu thương chúng ta. [Amen]

Thay phần kết, em có tí vần thơ con cóc xin chia sẻ.
Sùng đạo, học đạo tu thân
Hành đạo sánh bước tình thân bạn hiền.
Ul-tre-ya, nhóm chuyên cần
Thứ Tư vạn dặm ta cần có nhau.
De co ló res muôn màu
Tình yêu tuyệt diệu thương nhau chân tình

Nắm tay cùng nhịp vững tin
Cậy trông phó thác trong tình Giêsu
Gian truân thử thách ba thù
Phao lô mạnh bước đến cùng theo gương
Xin vâng, chịu đựng cứ thương
Trinh Vương mẹ giúp đường trường xá chi! †

–Vincente Le Viet Dzung–



Sinh hoạt
chuẩn bị

Khoá 6 Nữ

“Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em” | 12www.cursillodallas.com

Tháng 8, 2018Bản Tin Ultreya


