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Mến chào Quý Anh Chị Cursillistas,
Chắc nhiều người trong Anh Chị biết là vào tháng 

11 vừa qua tôi được đưa vào danh sách những người “hưởng 
thọ” theo truyền thống Việt Nam khi lên đến tuổi 60! Theo 
tâm lý tự nhiên của con người, tôi cũng nhìn lại thời gian 60 
năm qua và cảm thấy ngỡ ngàng khi cảm thấy “cái già xồng 
xộc tới”. Rồi tôi nghĩ đến dòng thời gian đã trôi qua trong 
cuộc đời. Mặc dầu vẫn biết rằng Thiên Chúa có thể gọi chúng 
ta về với Ngài bất kỳ lúc nào và bất cứ nơi đâu, nhưng khi tuổi 
đời chồng chất, tôi cảm thấy cái giới hạn của cuộc đời này gần 
kề hơn trước đây.

Khi nhìn đến thời gian, tôi nhớ lại quá khứ với những niềm vui lẫn nỗi buồn, 
cả thành công lẫn thất bại. Tuy nhiên, quá khứ không còn trong vòng kiểm soát 
của tôi nữa. Tôi không thể cởi bỏ các hành động với những lỗi lầm tôi đã phạm. 
Tôi không thể thay đổi được quá khứ mặc dầu tôi có thể học được những bài 
học từ quá khứ.

Rồi khi nhìn đến tương lai, tôi biết rằng với mỗi ngày trôi qua, tôi sẽ cảm thấy 
già yếu hơn, mệt mỏi hơn như có một cha già người Mỹ tâm sự với các anh em 
linh mục khác trong Giáo phận Dallas rằng: “Trước đây khi còn khoẻ thì buổi sáng 
tôi nhảy ra khỏi giường, nhưng giờ già rồi, tôi chỉ có thể lăn ra khỏi giường mà 
thôi.” Và ngay cả những hoạch định trong tương lai cho cá nhân, gia đình, giáo 
hội và thế giới này cũng không thuộc quyền kiểm soát của con người bởi vì mọi 
sự có thể thay đổi.

Vậy thì hiện tại mới là điều chúng ta có thể nắm được và chúng ta phải tận dụng 
thời gian hiện tại mà Thiên Chúa trao ban cho mỗi người để không phải vui hưởng 
cho bản thân nhưng để tận dụng nhằm mưu ích cho phần rỗi linh hồn của mình và 
người khác. Như thế, điều quan trọng là làm sao sống trọn vẹn giây phút hiện tại 
như Bậc Đáng kính Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã xác tín 
trong tác phẩm “Đường Hy Vọng”: “Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: giây phút 
hiện tại, sống trong tình yêu Chúa cách trọn vẹn; đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh 
bằng từng giây phút đẹp nhất. Con thấy đơn sơ, không phải khó” (ĐHV, số 997). 
Trong bài giảng Mùa Chay cho Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Giáo triều 
Rôma năm 2000 tại Vatican, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê chia sẻ cảm nghiệm này 
là: “Trong những đêm dài trong tù ngục [của Cộng sản] tôi ý thức được rằng sống 
giây phút hiện tại là con đường đơn sơ và chắc chắn nhất dẫn tới sự thánh thiện.”

Ước gì trong năm 2019 này, bất kể những gì sẽ xảy đến cho chúng ta, điều quan 
trọng nhất là chúng ta phải cố gắng trung tín làm tròn bổn phận của người Công 
giáo trong giây phút hiện tại, bởi vì cuối cùng ra “Bổn phận là ý Chúa trong giây 
phút hiện tại”(ĐHV 17). †

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

Sống Thánh Giây Phút Hiện Tại
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TÂM TƯỞNG PHONG TRÀO CURSILLO

P hong trào Cursillo ngay từ căn bản đã có một Tâm 
tưởng đặc biệt. Để tránh những lệch lạc về mục đích 
của Cursillo, chúng ta cần phải biết và hiểu lý do của 

những sự việc qua nghiên cứu về những tư tưởng căn bản. 
Tâm tưởng cho biết lý do của những gì chúng ta làm trong 
Cursillo. Là người lãnh đạo, chúng ta phải biết lý do trong 
những việc chúng ta làm, nhờ đó hành động tông đồ của chúng 
ta mới có hiệu quả và chân thực.

Một giải thích đơn giản về Tâm tưởng từ vị sáng lập của 
chúng ta

Tâm tưởng của Phong trào Cursillo được giải thích bởi 
ngừơi sáng lập, Eduardo Bonnin như sau: “Cursillo Kitô giáo 
là lời công bố một tin tốt đẹp nhất về một thực tại tốt đẹp nhất 
là: Thiên Chúa qua Đức Kitô yêu mến chúng ta, bằng một 
phương tiện hiệu quả nhất là tình bạn; hướng về điều tốt lành 
nhất trong mỗi chúng ta; đó là con người; có khả năng để xác 
tín, quyết đoán và kiên trì”.

Tâm tưởng Cursillo

Cursillo đặt căn bản trên những gì là căn bản để là một 
người Kitô hữu và điều căn bản đó đặt trên một tư tưởng duy 
nhất: Thiên Chúa yêu mến chúng ta. Đây là sự thật lớn nhất 
mà Cursillo muốn nhấn mạnh đến, cũng là thông điệp của 
Phúc Âm.

Thiên Chúa yêu mến mỗi người chúng ta cách riêng và trao 
ban cho chúng ta món quà sự sống. Bởi thế, trong Cursillo 
chúng ta không bắt đầu từ khái niệm chúng ta yêu mến Thiên 
Chúa mà từ một khẳng định chắc chắn là Thiên Chúa yêu mến 
chúng ta trước. Thánh Augustine nói:

“Thiên Chúa yêu mỗi người chúng ta như thể là chỉ có 
mình ta được yêu”.

Khi chúng ta kết hợp được sự thật là Thiên Chúa yêu mến 
chúng ta vào cuộc đời mình:

a) Đó là lúc cuộc đời chúng ta trở nên đầy ý nghĩa và điều tốt 
lành nhất của chúng ta được thể hiện; là chính Thiên Chúa.

b) Con người trở nên hoàn thiện bởi vì không có gì bị tước đi 
cả. Trái lại, toàn thể con người có thêm sức mạnh trong tự 
do và từ đó, chiếu tỏa NIỀM VUI.

Bởi thế, khám phá lớn nhất trong 3 ngày Cursillo là bước 
thứ nhất khi chúng ta đối diện với bản thân. Chỉ khi nhìn vào 
chính mình, quan sát cuốn phim cuộc đời của một người thì 
con người khám phá ra khoảng cách họ đã xa rời Thiên Chúa 
và bắt đầu lấp đầy lại với sự hiện diện của Người, gọt tỉa nhân 

cách và làm trọn vẹn con người của mình! Phải thử thách với 
chính mình!

Ba cột trụ chống đỡ tâm tưởng Cursillo

1. Một thần học lấy tâm điểm là Chúa Ki tô  CHÚA 
KITÔ là tin tốt nhất.

2. Một triết lý về con người  nói đến giá trị tốt nhất của 
mỗi CON NGƯỜI

3. Một phương pháp đặt trên Tình bạn TÌNH BẠN là 
phương tiện tốt nhất để rao truyền tin tốt nhất là tình 
yêu Thiên Chúa.

1. Niềm tin: Thần học Cursillo

Niềm tin của chúng ta ở nơi Thiên Chúa và đức tin 
chúng ta là Sự Phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Trong cuộc 
sống và qua cái chết của người chúng ta rút ra được tư 
cách đạo đức của người Kitô hữu được tóm lược là “Hãy 
yêu mến người khác như yêu chính mình”.

2. Hệ tư tưởng: Con người

Kitô giáo không phải là một hệ thống suy nghĩ, nó là 
một thái độ trước cuộc sống, một cách sống và là một con 
đường của yêu thương.

Mặc dù Cursillo là một kế hoạch tông đồ, nó không 
xây dựng trên những gì để làm mà đúng hơn, để là, là một 
con người. Đây là trung tâm của mọi cứu độ. Chúa Kitô 
không đến cứu thế giới hay là thay đổi hệ thống. Chúa 
Kitô đến để cứu con người khỏi những mâu thuẫn và tội 
lỗi.

“Khi một người nhận thức được Thiên Chúa hiện 
hữu, thì cũng nhận ra Thiên Chúa luôn có ở đó và 
Thiên Chúa luôn trợ giúp.”

3. Phương pháp: Tình bạn

Tình bạn là biểu hiện phổ thông của phương pháp 
Cursillo. Vì thế, Cursillo được định nghĩa như là “một 
chứng tá cho cuộc sống trong Chúa Kitô với sự dâng 
hiến tình bạn” (Jesús Valls, Mallorca).

• Bạn là một người khi đứng trước họ, ta có thể 
nghĩ và nói ra bất cứ điều gì.

• Bạn là người chắc chắn sẽ chia sẻ với ta cái phao 
trên tàu Titanic.

• Bạn giống như máu trong người ta, nó sẽ chữa 
mọi vết thương.
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Cursillo là một phương pháp trên căn bản tình bạn và nếu 
chân thật sẽ có được 3 đặc tính sau hài hòa với nhau:

• Trao đổi cho nhau – Tình bạn phải có sự đối xử 
tương đồng.

• Trung tín – Trung tín và tình bạn đặt căn bản trên 
tình yêu, đó là dâng hiến và tin tưởng.

• Tự do – Trong tình bạn không thể có điều kiện. 
Tình bạn đặt căn bản trên sự tin tưởng chứ không 
phải để yêu cầu hay vì lợi ích. Trong mọi tương 
quan người ta có sai lầm. Nhưng những sai lầm sẽ 
gặp sự khoan dung, tìm hiểu và được tha thứ.

Những cột trụ và thái độ của Tâm tưởng Cursillo

Chúa Kitô, Con Người Và Tình Bạn là ba cột trụ bao 
quanh tâm tưởng Cursillo.

Tâm tưởng Cursillo được áp dụng vào Sống Phúc Âm 
bằng Cảm Nhận Thông Thường

Sống Phúc âm, giúp chúng ta nhận thức rằng Chúa Kitô 
không buộc chúng ta phải làm gì, hơn thế, Người trao cho 
chúng ta tình yêu và tình bạn để chúng ta ao ước làm tất cả mọi 
việc cách tốt đẹp nhất có thể được.

Cảm nhận thông thường là bản năng tự nhiên của con 
người. Cảm nhận thông thường giúp chúng ta làm được mọi 
việc một cách rất bình thường và tự nhiên.

Điều Cursillo cố gắng đạt tới là một cộng đồng Kitô giáo 
thực hành hướng ngoại qua sự hiệp nhất của các thành viên, 
khi mỗi cá nhân phải hoạt động trong môi trường của mình, 
nơi Cursillo phản ánh cuộc sống trong Chúa Kitô. Khi sống 
Phúc âm, và sống với nhau, thì chắc chắn sẽ phải có những 
phẩm chất giúp chúng ta áp dụng những cảm nhận thông 
thường:

Tâm Tưởng Cursillo Phải Sống với Cảm Thức Ôn hòa

Chúng ta sống là phải sống tự nhiên. Điều tốt nhất có thể 
đòi hỏi từ một Cursillista: hãy là một người bình thường, 
không bỏ quên gia đình, công việc hay bạn bè, vv... bởi vì như 
thế họ sẽ không thể giữ được những cam kết của mình.

Tâm Tưởng Cursillo Phải Sống với Cảm Thức được sự 
Ngạc Nhiên

Tất cả mọi người đều ẩn chứa trong mình một nguồn yêu 
thương vô tận. Cái khả năng ngưỡng mộ sự việc, khả năng của 
ngạc nhiên nhìn ra được chiều sâu của một người. Cảm thức 
ngạc nhiên là một sự sẵn sàng để ngưỡng mộ những công việc 
của Thiên Chúa, một sẵn sàng chấp nhận những điều vĩ đại và 
diệu kỳ Ngài làm. Khi một người có được cảm nhận ngạc 
nhiên sâu thẳm, không chỉ những việc vĩ đại mới ngạc nhiên 
mà cả những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống chung quanh.

Tâm Tưởng Cursillo Phải Sống với Cảm Thức được sự 
Khôi Hài

Khôi hài là khả năng tuyên cáo về quan điểm của một 
người về cái gì đúng hay sai trong một trạng thái tự nhiên. 
Chúng ta phải biết cười và lan truyền niềm vui sống trong 
Chúa Kitô qua khôi hài, không vậy, thì sao có thể thuyết phục 
và truyền giáo cho người khác.

Tâm Tưởng Cursillo Phải Sống với Cảm Nhận của Chịu Đựng

Chúng ta phải tôn trọng quan điểm người khác dù là đúng 
hay không. Chịu đựng là khả năng kiên nhẫn, hiểu biết, và 
chấp nhận khi cần.

Tâm Tưởng Cursillo Phải Sống với Cảm Nhận Sáng Tạo

Thiên Chúa muốn chúng ta sáng tạo. Chúng ta khác biệt 
nhau về tài năng, sức lực và khả năng. Chúng ta cần giúp 
người khác khám phá ra óc sáng tạo của họ để họ có thể tiếp 
tục tăng trưởng.

Tâm Tưởng Cursillo Phải Sống với Cảm Nhận Tình Bạn

Chúng ta không được phép bỏ qua một cơ hội nào có thể 
làm bạn, là bạn và đem bạn đến với Chúa Kitô. Thông điêp 
“Thiên Chúa yêu mến chúng ta” được loan truyền trong cả 
ba giai đoạn của phương pháp: Tiền Cursillo, Khóa Ba-Ngày 
Cursillo và Hậu Cursillo qua phương tiện tốt nhất là tình bạn.

Kết luận

Tâm tưởng Cursillo được hiểu như là một thái độ đặt trên 
ba cột trụ căn bản: Chúa Kitô, Con người và Tình bạn. Tâm 
tưởng phải sửa soạn cho chúng ta tiến đến gần với trái tim của 
con người, học biết yêu người ta trong sự hiểu biết được là 
Thiên Chúa yêu mến chúng ta. Tình bạn chân thành là phương 
pháp duy nhất duy trì được tâm tưởng Cursillo.

Thật là quan trọng cho chúng ta biết về tâm tưởng 
Cursillo. Không cần thiết phải dẫn chứng. Thật ra chúng ta 
phải biết và hiểu tâm tưởng Cursillo như là phần đã là trong 
chúng ta. Tâm tưởng Cursillo phải phản ánh quyết định và 
hành động của chúng ta bởi vì đó chính là chúng ta.

Rất nhiều người chung quanh chúng ta, ngay cả những 
Cursillistas cũng thường đặt câu hỏi “Cursillo có linh đạo 
không? Linh đạo của Cursillo là gì?” Nếu hiểu “linh đạo” là 
con đường thiêng liêng bao gồm những hướng dẫn, chỉ bảo để 
cho những người muốn bước theo không lạc lối mà đạt đến 
mục đích đã đề ra thì Cursillo không có linh đạo. Thay vào đó, 
Cursillo có TÂM TƯỞNG của mình. Tâm tưởng là mỗi người 
tự tìm ra được Thiên Chúa yêu thương mình biết bao và vui 
sướng vì tình yêu đó mà chia sẻ với những người bạn chung 
quanh mình để họ cũng biết được Thiên Chúa yêu thương 
họ như thế. †
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Đ ược thành lập vào tháng 7 năm 2018, sau khoá 
Cursillo 6 Nữ tại Dallas, nhóm có tất cả 18 

người. Vì số người hơi nhiều nên được chia thành hai 
nhóm nhưng quí chị vì mến nhau, không muốn chia nên 
hội lại thành một và chọn Mẹ Teresa Calcutta làm thánh 
quan thầy. Chúng em chọn Mẹ Teresa vì mẹ là vị thánh 
thời đại mới, cùng thời với chúng ta nhưng mẹ vẫn giữ 
được tâm hồn đơn sơ, đầy lòng bác ái, yêu người, và 
khiêm nhường. 

Nhóm thường họp vào tối Chúa Nhật tuần Thứ Ba, 
luân phiên nhau ở nhà các chị. Trong những lần họp, 
chúng em chia sẻ rất thân tình và quí mến. Nhóm cũng 

thường chia sẻ những lời nguyện cùng bài suy niệm trên 
text message của nhóm. Vì nhóm còn quá mới và một 
số chị còn bận bịu với gia đình, con cái nhỏ nên một số 
chị sinh hoạt trong ca đoàn, bán hội quán, hoặc sinh hoạt 
trong khối giáo dục.

Nguyện xin Chúa đầy lòng nhân ái luôn gìn giữ nhóm 
được tốt đẹp theo ý Người. Xin Mẹ Teresa là quan thầy 
của nhóm luôn gìn giữ các chị em trong tinh thần phục 
vụ Chúa qua đời sống theo gương của mẹ, như lời mẹ nói 
“Chúng ta không làm được những chuyện vĩ đại nhưng 
chúng ta có thể làm những chuyện nhỏ bé với tình yêu 
vĩ đại.”

• Ixave Trần Kim Anh • Lucia Nguyễn Thị Bích Loan • Maria Lê Thị Thu Nga • Maria Phạm Thị Thủy
• Maria Madalena Bùi Thị Đỗ Chi • Maria Đoàn Thị Lệ Trinh • Maria Mai Kim Chi • Maria Lai Angie Liễu 

• Maria Nguyễn Thị Loan• Maria Nguyễn Thị Thu Hiền • Maria Phan Trinh Tammy • Maria Nguyễn Mỹ Linh
• Teresa Nguyễn Thị Hồng Loan • Maria Nguyễn Cindy • Teresa Nguyễn Thị Xuân Mai • Martha Lê Thanh Thúy 

• Matta Nguyễn Ngọc Mỹ Phượng • Maria Nguyễn Ngọc Kim Ngân.

Tâm 
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Tôi tên là Maria Madalena Bùi Đỗ Chi, 71 tuổi, dự khóa 
6 Dallas, 2018, sinh hoạt tại GX ĐMHCG.

Là người cao tuổi nhất của khóa 6 Nữ 
nhưng tuổi phong trào thì nhỏ nhất! 

Nhờ lời cầu nguyện và sức 
mạnh của các anh chị khóa 

trước giúp tôi được gặp gỡ 
Chúa Kitô trong khóa 3 
ngày, thật là tuyệt diệu!

Cảm tạ ơn Chúa đã 
ban cho các Cha, các 
chị bảo trợ, trợ tá những 
tài năng, sáng tạo và 

tình yêu giúp cho chúng 
tôi (có một nền tảng để 

sống với những điều căn 
bản, được gặp gỡ chính mình, 

gặp gỡ Chúa Kitô và gặp gỡ tha 
nhân) đến gần Chúa và cảm nghiệm 

sâu xa tình yêu của Chúa. Qua các bài Rollo mà các chị trợ tá 
chia sẻ, những trải nghiệm khó khăn hằng ngày trong gia đình 
hay với những người xung quanh, qua lời cầu nguyện, tâm 
tình cùng Chúa, tin tưởng phó thác dâng lên Chúa tất cả, qua 
những công việc làm hy sinh hãm mình, các chị đã được ơn 
Chúa biến đổi có cuộc sống lạc quan hơn.

Riêng tôi sau 3 ngày tĩnh huấn, trở về với gia đình, với 
cộng đoàn đó là ngày thứ Tư mà tôi phải áp dụng những điều 
đã học hỏi được: sùng đạo, học đạo, hành đạo. Hành đạo là 
loan báo Tin Mừng, là thực hành việc mình làm, tiếp xúc với 
mọi người, đem tình yêu Chúa đến với mọi người qua tinh 
thần phục vụ cho tha nhân, những người đau khổ bệnh tật, 
đó là làm vinh danh Chúa. Trước kia, làm việc gì, cũng cho 
mình hay, mình giỏi, muốn được mọi người khen. Nhưng sau 
3 ngày, được gặp gỡ Chúa, tôi đã nhận ra đó là Hồng Ân của 
Chúa ban cho từ sức khỏe, trí khôn, công việc làm…

Về với giáo xứ, trước kia khi dự Thánh Lễ, không tập trung 
khi Cha dâng lễ trên bàn thờ, chỉ biết lần hạt mân-khôi cầu 
nguyện với Đức Mẹ suốt buổi lễ. Lạy Chúa, Chúa đã thánh 
hóa bản thân con, Chúa đã mở lòng, mở trí cho con qua các 
bài giảng của Cha, “Thánh Lễ Misa rất quan trọng, đó là cuộc 
tế lễ trên đồi Can-vê đang tái diễn…”

Về với tình bạn, cố gắng chia sẻ kinh nguyện hằng ngày với 
các chị trong nhóm nhỏ, nhắc nhở nhau qua lời cầu nguyện.

Về với gia đình, những ngày tháng cũ, mỗi tối anh và 
tôi mỗi người một góc riêng đọc kinh cầu nguyện 
theo ý riêng chưa bao giờ chia sẻ kinh nguyện 
hằng ngày. Đêm thứ Sáu được gặp gỡ Thầy 
Chí Thánh, tôi đã khóc và cầu nguyện liên 
lỉ: “Lạy Thầy, sao hai đứa con luôn xa cách 
trong tư tưởng, xin Thầy mở lòng chúng 
con cho chúng con đón nhận tình yêu bao 

la vô bờ bến của Thầy để chúng con cùng nhau đọc kinh cầu 
nguyện.” Tạ ơn Thầy, bây giờ anh đã thay đổi hẳn, hay nói 
chuyện vui cười, cởi mở hơn. Mỗi sáng trước khi đi dự Thánh 
Lễ, cùng nhau đọc kinh, cầu nguyện cho tất cả những người 
đau yếu trong giáo xứ, những người đã qua đời vì thiên tai, 
bệnh tật và cho ơn gọi theo ý chỉ của Cha linh hướng. Mỗi lần 
làm dấu Thánh Giá anh chia sẻ:

Dấu kép trên trán: Xin Chúa mở trí con cho con 
đón nhận lời Chúa.

Dấu kép trên miệng: Cho con biết nói lời vinh danh Chúa 
và cảm tạ Chúa.

Dấu kép trên ngực: Xin mở lòng con để con biết thương 
yêu những người nghèo khó hơn con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con sống xứng đáng để làm 
chứng nhân trong đời sống hàng ngày trong gia đình và 
ngoài xã hội. †

Bùi Đổ Chi

Cursillo – phong trào tuyệt diệu,
Giúp hiểu thông đạo Chúa Kitô,

Thầy Chí Thánh nguồn yêu lai láng,
Đầy quyền năng vô lượng huyền siêu.

Phận hèn bé bỏng mỹ miều, 
Cuộc đời không Chúa bao điều xót xa.

Tình Chúa luôn mãi đậm đà, 
Cho con say mến hoan ca ân tình.

Tình người phục vụ hy sinh, 
Sống vui đầm ấm an bình muôn nơi.

Lòng thanh miệng nở nụ cười,
Tình người thể hiện mọi thời hòa chan.

Tín trung tình Chúa nồng nàn,
Tình người rộng trải trao ban hương nồng.

MKC 
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Gặp Chúa rồi, con sẽ...
Khi đến với Chúa con tháo bỏ đôi giày là...

…những tham vọng của con,
Con cởi bỏ đồng hồ đeo tay là...

…thời khóa biểu của con,
Con gỡ cặp kính khỏi sống mũi là...

…thái độ ứng xử của con,
Con đóng nắp cây bút viết là...

…các quan điểm của con,
Con bỏ xuống chiếc chìa khóa là...

…sự an toàn của con,
Như thế, còn được ở một mình với Ngài, 
Lạy thiên Chúa duy nhất và chân thật,

Sau khi đã được ở với Ngài rồi, lạy Chúa, 
Con sẽ xỏ giày vào để...

…đi theo con đường của Chúa, 
Con sẽ đeo đồng hồ vào tay để...
…sống trong thời gian của Chúa,

Con sẽ mở bút ra để...
…viết những tư tưởng và tâm tình của Chúa,

Con sẽ cầm chìa khóa lên để...
…mở những cánh cửa của Chúa!

(Trích trong sách Cầu Nguyện)

M ỗi người đều có con đường Thiêng 
liêng của mình, riêng mình đi về 

với chúa, và em cũng vậy.
Em được sinh ra và trưởng thành ở giáo 

họ đạo lớn, Lễ nào cũng đi, nhà thờ nào 
cũng tới, kinh nào cũng thuộc (đó là khi 
đọc chung thôi,) đi lễ chọn nhà thờ đẹp, 
Cha giảng hay, hội nhóm vui... Xong! Đó 
là Đạo! Em sốt sắng trong sự thờ ơ và coi 
như hiển nhiên đó là tốt lành. Em loay hoay, 
loanh quanh trong Đức tin không có liên hệ 
tương quan với Chúa!  Đến nhà thờ đọc kinh cầu 
nguyện theo một thói quen.  Em lại là một người 
cá tính tuy không dám nói là mạnh mẽ, cố chấp hay độc 
đoán, nhưng cái tôi của em rất lớn. Khi ai đó xúc phạm hay chạm vào tự ái của em 
thì đừng nghĩ chỉ một lời xin lỗi mà em có thể cho qua. Cuộc sống của em rạch ròi, 
rõ ràng... em cố gắng không xúc phạm người và cũng không chấp nhận ai làm tổn 
thương mình...

Và rồi cơ duyên đưa em đến với Khóa Cursillo như một nhiệm mầu, em thấy 
tâm hồn mình như được biến đổi - nhẹ nhàng, thoải mái, không còn lo âu hay muộn 
phiền mà bấy lâu nay em nặng lòng suy tư. Điều biến đổi tuyệt diệu nhất là em có 
cách nhìn sự việc bao dung hơn, chân thành hơn. Em học lấy cách nhìn của Chúa 
để đón nhận sự bất toàn của mọi người và cũng nhìn nhận sự hẹp hòi, ích kỷ của 
chính bản thân bấy lâu nay. Từ những suy nghĩ tôi muốn thế này! Tôi muốn thế kia! 
Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ? .. Giờ dây em đã có cách nghĩ khác - Mình 
làm vậy đúng chưa? Mình đã làm đúng với những gì Chúa dạy đối với tha nhân 
chưa?  Mình có yêu thương bao dung đủ để xứng đáng danh con Chúa chưa? ...

Khi gặp Chúa từ Khóa Cursillo, em thấy tâm hồn mình biến đổi rất nhiều, em 
thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Khi gặp sự khó em nghĩ đấy là những thử thách 
Chúa muốn tôi luyện niềm tin của mình. Khi gặp những bất hoà trong gia đình, Chúa 
muốn em chứng tỏ tình yêu của em đối với gia đình, khi em phó thác cuộc đời cho 
Chúa và tự nhủ rằng cuộc đời mình như một bức tranh. Chúa sẽ vẽ lên những mang 
tối (là lúc em gặp khó khăn) và Chúa vẽ những mảng tươi đẹp (đó là những lúc trong 
đời em tràn ngập niềm vui viên mãn) ... Vì thế em phó thác đời mình trong tay Chúa 
để Chúa hoàn thiện bức tranh cuộc đời em theo ý Chúa muốn. Amen. †

Maria Lê Thị Thu Nga
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Hành trình
Nhà Chúa

Hân hoan chào đón các nàng
Tân binh khóa sáu bình an trở về

Ba ngày tỉnh huấn say mê
Vui trong tình Chúa thõa thuê trọn niềm

Ánh mắt Chúa ôi dịu hiền
Yêu con Ngài xuống ơn thiêng ngọt tình

Con nay nhận được chính mình
Nguyện Ngài tha thứ tội tình tháng năm

Xưa kia khép cửa thâm tâm
Nay lòng hớn hở xin Cha ngự vào

Đợi con từng phút nôn nao
Xin Ngài ngự mãi tâm hồn con đây

Hôm nay hạnh phúc trong tay
Nhìn lên mặt nhật lệ rưng rưng trào

Lòng con thống hối nghẹn ngào
Nguyện Thầy nhân ái thứ tha lỗi lầm

Xin cùng ơn Chúa Thánh Thần
Soi đường dẫn lối sống ngày Thứ Tư

Là men là muối cho đời
Nên nguồn khí cụ bình an của Thầy

Nguỵện Ngài dìu dắt con đây
Sống Phúc Âm hoá ngất say trọn đời

Tay kia nắm Chúa đêm ngày
Tay này ta nắm chị em đồng hành.

Nguyễn Chánh Thi

ngọn nến
TÂM LINH
Những ngọn đèn đã được tắt, bóng tối đã bao chùm, và đưa chúng 

tôi vào tăm tối trong phòng Rollo. Rồi không gian như tĩnh lặng, 
từ những giây phút thinh lặng đến những bước chân âm thầm từ từ đem 
chúng tôi đi đến một nơi mà chúng tôi chưa biết. Ra khỏi căn phòng, hai 
hàng nến điện tử trên tay những trợ tá làm hướng đi cho chúng tôi. Trên 
những khuôn mặt cúi đầu nghiêm trang và những lời nguyện cầu thầm kín 
từ trong lòng mỗi người trợ tá chợt như những tia sáng dẫn chúng tôi tới 
nơi… Thật bỡ ngỡ khi bước vào trong một căn phòng, trước mắt chúng tôi 
là những ngọn nến lung linh chung quanh mình Thánh Chúa.  Mỗi nhóm 
có bốn, năm người chụm lại để tôn thờ một Thiên Chúa Ngôi Hai đang 
hiện diện trong hình bánh. Rồi những giây phút thinh lặng trôi qua, một 
người trong nhóm bắt đầu cảm nhận được một huyền nhiệm nào đó mà 
người ấy đã lên tiếng cảm tạ Thiên Chúa.  Hết người này đến người khác, 
bao nhiêu những cảm tạ tri ân, bao nhiêu những nước mắt rơi xuống, nói 
lên tất cả những tâm tư phiền muộn của mỗi con người.

Hình như những giây phút ấy là những giây phút bắt đầu cho giờ thứ 
25th, Chúa thầm nói với chúng tôi: 

“Này Thầy đây, hãy đến vì Thầy luôn mở rộng vòng tay để đón nhận 
các con.  Các con hãy xem đây là ngày đầu tiên trong bước đường ngày 
thứ Tư của chúng con.  Các con hãy vững tin nơi Thầy và ra đi một tay 
nắm Chúa một tay nắm anh em, để rồi chúng con biết Thầy luôn luôn ở 
với chúng con.” 

 Nhìn trong những ánh nến lung linh chập chờn, mọi người chợt tỉnh 
như mới ra khỏi một giấc mơ huyền nhiệm tuyệt vời với Chúa. Lúc ấy, 
trước mặt của chúng tôi là mình Thánh Chúa và những ngọn nến chập 
chùng ánh lửa, như đang hâm nóng trái tim tôi cũng như những người 
chung quanh tôi. Nghiệm lại những giây phút huyền nhiệm vừa trôi qua, 
tôi cảm nhận được Thầy đang hiện diện giữa chúng tôi. Chao ơi, sao danh 
từ THẦY lại gần gũi thế! Chính tôi đã cảm nhận được giữa Thầy và tôi 
không còn khoảng cách nữa, vì trước khi vào khóa ba ngày chúng tôi chỉ 
gọi Thầy là Chúa, nhưng bước vào Phong Trào chúng tôi gọi Chúa là Thầy. 
Cái chữ THẦY này như nói lên sự gần gũi giữa chúng tôi và Thầy.  Giờ 
đây, Thầy như là một người Cha dẫn dắt chúng con trên đường đời ngày 
thứ Tư cho hết cuộc đời còn lại.  

Chắc hẳn những cảm nghiệm này đã len lỏi vào trong rất nhiều anh chị 
em nào trong khoá ba ngày Cursillo.

Xin hãy cảm nhận và lắng đọng, để lắng nghe và tìm ra được Thánh ý 
của Thầy muốn nơi chúng ta trong hành trình ngày thứ Tư suốt cuộc đời 
còn lại. 

“Thầy thật sự hiện diện trong thánh thể giữa ngọn nến tâm linh” †

NTP



Với Thầy
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ần đầu tiên trong đời tôi tập làm quen xưng 
hô với Thầy mà thường ngày tôi quen gọi tên 
Thầy bằng Chúa đáng kính đáng yêu.

Thầy là ai? Thầy ở đâu? 
Tôi vẫn tự hỏi cho đến ngày tôi được Thầy 

chọn tôi đến với Thầy trong khóa Cursillo này để hiểu sâu hơn 
về Thầy để cảm nhận được tình yêu bao la của Thầy và để làm 
chứng nhận cho Thầy vì “Thầy là sự thật và là sự sống, không 
ai có thể đến được với Cha mà không quá Thầy.” (Ga 14,6)

Thầy đã chọn sẵn cho con làm tôi tớ trung thành với Ngài, 
dù bước ngoặt của cuộc đời của con có chông gai có khúc 
khuỷu, có bao sóng gió, có lúc tưởng chừng con đã từng muốn 
từ bỏ làm con cái của Thầy để được thoát ra sự sống u buồn và 
bế tắc, nhưng chính những giây phút tuyệt vọng không tưởng 
đó là chính giây phút Thầy đang ở thật rất gần với con. Thầy 
thật là tuyệt, chén đắng con đang uống là những vị ngọt ngào 
từ máu và cạnh sườn Thầy đã đổ xuống vì tội lỗi của nhân loại 
và trong đó có cả con. Con đang ngụp lặn trong tình yêu vô 
biên của Thầy qua biến cố sống 3 ngày thiên đàng Cursillo và 
Thầy đã đến để đổi mới cuộc đời của con. Đến ngay cả giây 
phút này con vẫn không tin rằng con đã có đủ can đảm đứng 
lên trước một đám động nhiều người để mà chia sẻ như vậy.  
Chính giây phút ấy còn thật sự biết Thầy đang hiện hữu và 
chính Thầy đã thúc đẩy con đứng lên một cách mạnh mẽ và 
đầy sung sướng để làm chứng nhân quyền năng và tình yêu vô 
biên của Thầy 

Ngược dòng thời gian của 5 tháng trước đây không lâu, 
ngày mà con gặp được Thầy qua các chị em của con trong 
khoá 6 Cursillo 2018 này. Trước Khi con được đặt chân đến 
khóa 3 ngày Cursillo con luôn luôn bị giằng co bởi những cám 
dỗ vì ma quỉ không muốn con đến với Thầy bằng mọi suy nghĩ 
gieo rắc trong đầu con… Tại sao mình phải đi, có ích lợi gì? 
Có thật quá tốt hay không? Khi xung quanh con đều nhìn thấy 
điều lành thì ít mà điều xấu thì lại nhiều, đâu đâu cũng đều 
thấy con người sống vì danh lợi, hơn thua ganh tị và ngay cả 
môi trường thánh thiện nhất điều đó vẫn xẩy ra, vậy thì đến để 
làm gi? Tạ ơn Chúa! Con đã vượt qua sự cám dỗ của ma quỉ 
để đến với Thầy. Cũng cám ơn các ACE đi trước đã dẫn dắt hy 
sinh và tổ chức khóa Cursillo ngay tại Dallas này, để con có 
cơ hội làm chứng nhận về Thầy, mặc dù chưa từng đến nơi ấy 
như thế nào, chỉ nghe qua các ACE đi trước đều nói "đi rồi sẽ 
biết!". Tvhật bí ẩn quá! Mà còn thì lại thích thú với những ẩn 
số. Ôi, cũng là lúc con muốn đi tìm một câu hỏi mà con muốn 
hỏi Chúa từ bấy lâu nay, SAO CHÚA LẠI CHỌN CON? Như 
một câu hỏi hơn trách sao Chúa lại chọn con khi con bất toàn, 
nhỏ bé, con không là gì cả, sao Chúa lại để con mang thánh giá 
quá lớn như vậy, Chúa ơi? Đã đến lúc con không còn sức để 
mang nữa thì Chưa đã chạm vào con qua giây phút của ngày 
thứ 3 khi con quì xuống trước lòng Chúa thương xót thiết tha 
cầu xin. Lạy Chúa! Xin Chúa hãy đến với con, cho con được 
Chưa yêu con, được Chúa ôm lấy con vì con cô đơn và bất 
toàn! Con muốn được Chúa ôm con, cho con đủ can đảm, đủ 

sức mạnh để con vượt qua mọi thử thách khi con là một người 
mẹ trẻ bất toàn phải đương đầu với nhiều bất hạnh và sự khó 
trong đời con.

Tạ ơn Chúa! Và chúc tụng quyền năng của Chúa thật là 
huyền diệu, Chúa là tình yêu. Chúa là vạn năng, Con đã nhìn 
thấy hình ảnh Chúa qua những người chị em con, dù con mới 
biết và gặp nhau chỉ có vỏn vẹn 3 ngày thôi mà sao con lại 
thương yêu họ đến như vậy. Tưởng chừng như con đã từng 
sống và quen biết với các bạn ấy thật là lâu lắm rồi! Ôi con lại 
thấy Chúa qua những chị em trợ tá phục vụ ngày đêm để lo 
cho mỗi bữa ăn thật ấm cúng đầy đủ, Chúa hiện hữu qua các 
bài chia sẻ của Cha Linh Hướng khi mà Cha (Ngài được mệnh 
danh là Cha khó tính!) nhưng sau khóa chỉ có 3 ngày thôi Ngài 
được xóa sổ tính từ khó trong tên. Ôi! Có phải chỉ có Chúa mới 
làm được điều không thể biến thành có thể. Chúa lại ở trong 
các Chị rollistas qua những bài 
chia sẽ thật sâu sắc và đầy 
tâm tình. Tất cả đều là 
thật, mỗi một người 
khi chào nhau đều 
cho nhau những 
nụ cười thật thân 
ái hân hoan và 
đầy yêu thương.

Ba ngày đi 
khóa là 3 ngày 
tôi học được làm 
sao để được hạnh 
phúc, học cách yêu 
thương, học cách tha 
thứ và hành trình của tôi 
từ đây là làm sao sống tốt 
ngày thứ tư vacation với Thầy cho 
thật là sung sướng hạnh phúc. Đời người chỉ một lần duy nhất 
và sẽ không có lần thứ hai, ước gì tôi có thể sống lại một lần 
nữa trong đời để ghi nhận lại những hình ảnh khó quên ấy, đã 
gần hơn 2 giờ sáng rồi mọi người đã yên giấc vậy mà nhóm 
của chúng tôi vẫn còn những tiếng cười rộn rã, pha những 
màn diễn hóm hỉnh của các chị không thua gì hài kịch Paris 
by Night… tôi vốn dĩ là người ít nói trước đám đông, nhưng 
không hiểu sao tôi của lúc ấy như là mới thật là chính tôi, hồn 
nhiên vô tư cùng vui cùng chia sẻ với những mẩu chuyện thật 
đơn sơ những đầy dí dỏm.

Đặc biệt khóa 6 của chúng tôi lại có người chị cả thật tuyệt, 
đó là Bác Chi đáng yêu đáng mến. Bác thật dễ thương, bác 
cũng hòa mình vào thế giới của bọn trẻ, cũng cùng rúc rích với 
lũ trẻ cho đến gần 3 giờ sáng. Thầy ơi, Thấy thật tuyệt, đối với 
tôi 3 ngày đi khóa Cursllo là 3 ngày thiên đàng của tôi. Tôi tự 
nhủ với lòng mình và với Thầy, tôi sẽ cố gắng tốt ngày Thứ Tư 
để tôn vinh va làm sáng danh Thầy, hầu được hạnh phúc theo 
bước chân Thầy Chí Thánh của tôi. Amen. †

De Colores!

L
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êu thương, một câu nói vừa bao 
gồm: tình yêu nam nữ, tình 
yêu gia đình, tình bằng 
hữu, tình nhân loại, tình 

bác ái, đồng thời cũng để xác định 
rõ hơn ý nghĩa của tình yêu, một 
tình yêu trao ban tất cả. Đối với những 
người con cái Chúa thì yêu thương được nâng 
lên một tầm cao hơn đó là:“Anh em hãy yêu thương nhau 
như Thầy đã yêu thương anh em”(Jn 15:12).

Mỗi một người được sinh ra là để sống cùng, sống 
với, sống cho nhau và sống vì nhau. Không ai muốn là 
một hòn đảo giữa đại dương bao la. Dù chỉ là một giọt 
nước không làm nên đại dương bao la ấy, nhưng đại 
dương ấy sẽ bớt mặn mà nếu thiếu đi giọt nước tưởng 
như chừng mong manh và không đáng có.

Xã hội ngày nay có nhiều thách đố trong việc Sống 
Yêu Thương. Mọi người sống cùng nhau trong một gia 
đình, cùng sinh hoạt trong một cộng đoàn, nhưng có đôi 
khi lại không thuộc về nhau. Sức nặng của tội lỗi, thế 
gian và xác thịt khiến con người chìm sâu trong sự chia 
rẽ, ích kỷ. Người ta dễ dàng khóc với người khóc, nhưng 
thật không đơn giản chút nào để có thể vui với người vui. 
Vì lẽ, khi khóc với người khóc là lúc ta cảm thấy họ là 
người đáng thương, tội nghiệp, và họ đang rất cần được 
thương xót.

Yêu thương là vượt qua mọi biên giới, mọi hàng rào 
ngăn cách, vứt bỏ mọi sự, vượt qua sự ích kỷ của chính 
mình, để có thể từ bỏ bản thân. Với tâm tình của Thánh 
Gioan phải là tâm tình thấm đẫm trong cuộc sống mỗi 
ngày: “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta 
đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu 
thương cách chân thật và bằng việc làm.” (1 Jn 3:18)

Trong đời sống thường ngày, đã biết bao lần con đi 
qua nỗi đau của nhiều người khác. Chỉ là tình cờ thôi! Có 
những người bị nạn nằm ngay trên lối đi. Con thấy nhưng 
không dừng lại. Tại vì bận bịu còn có những việc khác 
phải làm và sợ rằng lo cho người khác sẽ làm mất nhiều 

thì giờ của mình. Có những người gặp khó khăn thực sự 
cần giúp đỡ. Con thấy, nhưng tránh qua bên kia mà đi. 

Tại vì không muốn bị phiền hà liên lụy với những 
người mà mình không quen không biết. 

Cuộc sống chung quanh hay đâu đó 
còn có biết bao những mảng đời trôi 
nổi, không lẽ mình mãi làm lơ họ chỉ 

vì họ là người xa lạ với mình chăng?
Giống như con, họ cũng mang một 

khuôn mặt, một vóc dáng, một nhân phẩm của con 
người. Giống như con, họ cũng được sinh ra, lớn lên và 
được sống dưới cùng một mặt trời, trên cùng một trái đất. 
Giống như con, họ cũng biết khóc biết cười, biết đớn đau 
tủi nhục…. Họ chẳng phải là anh chị em mình sao?

Thầy đã đến trần gian này để trở nên thân phận con 
người vì yêu thương chúng con. Trái tim Thầy đã rung lên 
trước những cảnh đời lầm than vất vưởng. Thầy đã không 
ngại bầu bạn với những người bị xã hội lên án, khinh 
miệt và xa lánh. Thầy đã không ngại cùng ăn cùng uống, 

cùng khóc cùng cười, 
cùng lang thang 
rày đây mai đó với 
những người cùng 
đi theo Thầy… Thử 
hỏi con có dám học 
cùng Thầy để cho 
con tim của mình 
được rộng mở quảng 
đại đến thế không?

Lạy Thầy Chí Thánh, Thầy 
muốn chúng con sống với nhau, sống cho nhau và vì nhau. 
Xin cho mỗi Cursillista chúng con biết yêu thương nhau, 
biết dấn thân quên mình và phục vụ nhau theo gương của 
Thầy. Nhờ đó chúng con tìm thấy niềm vui và hạnh phúc 
không phải đâu xa, nhưng là chính trong cộng đoàn chúng 
con đang sống và đang phục vụ. Xin dứt chúng con ra khỏi 
cái tôi vị kỷ, để hướng lòng đến biết bao nhiêu người anh 
em khác đang cần đến chúng con. Cứ dấu này người ta sẽ 
nhận biết chúng con là môn đệ Thầy là chúng con luôn yêu 
thương nhau. Amen. †

Huỳnh Minh Kỳ
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G ia đình chúng tôi chuyển đến Dallas với hy vọng cuộc sống sẽ 
tốt hơn và đứa con trai mới lớn của chúng tôi sẽ theo học một 

ngành mà nó mơ ước; mọi sự thật tốt như tôi mong muốn.
Nhưng không được bao lâu, bác sỹ cho biết chồng tôi mắc chứng 

biện ung thư vào thời kỳ cuối! Tất cả như xụp đổ trước mắt! Tôi vẫn tự 
hỏi (tại sao lại là tôi? Và tại sao lại là chồng tôi?) Chúa muốn gì nơi tôi?!

Từ đó sự sống của chồng tôi được đếm từng ngày… cho đến một 
ngày, cái ngày không ai mong đợi, rồi cũng đến! Chồng tôi trút hơi thở 
cuối cùng vĩnh viễn ra đi!

Thêm một lần nữa, tôi lại nhủ thầm: tại sao lại là tôi? Chúa muốn 
gì nơi tôi? Tôi không dám trách Chúa, chỉ buồn cho số phận không may 
mà chúa đã định cho tôi. Tôi rơi vào tình trạng trầm cảm, buồn khi trời 
không nắng, lo lắng khi trời mưa, và rất sợ khi đêm về!

Mãi cho đến khi tôi gặp lại cô bạn trước kia đã đến đọc kinh cho 
chồng tôi trong những ngày cuối đời. Cô ấy hỏi tôi “Nếu có khóa Cursil-
lo, chị có muốn đi không?” Tôi trả lời đi một các miễn cưỡng vì không 
muốn làm mất lòng người ân nhân. Cho đến gần hai năm sau, cô ấy gọi 
và hỏi một lần nữa “chị có muốn đi Khóa không?” Vì đã hứa trước nên 
tôi phải nhận lời. Vài hôm sau tôi viết đơn, và sau đó vài tuần, ngày khai 
Khóa đã đến. Tôi chuẩn bị một ít vật dụng cá nhân mà vẫn thầm nghĩ 
đến ba ngày mà đồ dùng không đủ thì thật là khó chịu! Nghĩ đến đó thì 
lại không muốn đi! Cuối cùng vì lời hứa mà tôi đi dự Khóa, dù ở hotel 
sang trọng hay camping giữa thiên nhiên tôi cũng đi.

Trên đường đi đến nơi để dự Khóa, trên xe có thêm vài chị, tôi rất 
ngạc nhiên, vì tuần tự mỗi người tự nói về mình, đến lượt tôi, tôi không 
biết phải nói gì vì tôi không phải là người thành công trong cuộc sống 
cho nên tôi rất ngại ngùng khi nói về chính mình!

Sau đó thì xe đã đến nơi, tôi được các anh chị trợ tá giúp làm thủ 
nhập Khóa. Dù các anh chị thật nhiệt tình và vui vẽ, nhưng trong lòng 
tôi vẫn không thấy vui!

Vì chứng mất ngủ và ngày hôm sau là ngày đầu tiên của Khóa, tôi 
không cho phép mình mệt mỏi và cố gắng để ngủ và đã ngủ rất ngon cho 
đến khi nghe tiếng chuông đánh thức của các chị trợ tá.  Tôi thức dậy 
và chợt nhớ lại thời còn đi học nội trú, lúc ấy tôi rất hgét bà sơ nào rung 
chuông vào buổi sáng (!) tôi thoáng nghĩ bây giờ là mình đi dự Khóa và 
ngày thứ nhất của Khóa.

Vệ sinh cá nhân xong, nhanh chong vào nhà nguyện dự lễ sáng. 
Sau lễ, tôi và các chị cùng Khóa đến phòng ăn dùng bữa sáng, và sau đó 

chúng tôi vào phòng học. Nơi đây tôi sẽ được học để nhận biết thêm về 
giáo lý và những ơn mà chúa đã ban cho con người. Tuy nhiên những 
bài giảng tôi không hiểu nhiều lắm và không làm cho tôi chú ý để nghe, 
không biết có phải vì thiếu tập trung hay không? Một ngày trôi qua, tôi 
thấy rất mệt mỏi, đêm đến tôi lại không ngủ được! Tôi không biết tôi 
đến đây để làm gì? Có phải vì buồn phiền mà tâm hồn trở nên chai đá?

Tôi biết mình cần phải ngủ, tôi đọc kinh theo thói quen những khi 
không ngủ được và tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Khi nghe tiếng chuông báo thức, tôi và mọi người thật nhanh làm 
vệ sinh cá nhân, vào nhà nguyện dự lễ xong, ăn sáng rồi vào phòng học! 
Đến đây tôi thầm hỏi hôm nay là ngày thứ hai có như ngày hôm qua 
không nhỉ? Bất giác tôi thì thầm hỏi Chúa: “Con đến đây để làm gì và 
con nhận được gì Chúa ơi?” Sau đó những bài giảng tôi hiểu nhiều hơn 
và ngày thứ hai của Khóa như ngắn lại. Đêm về cũng vì bệnh khó ngủ, 
tôi nằm đọc những lá thư của các anh chị từ những Khóa trước gởi cho 
tôi đã làm cho trái tim nhiều thương tổn đến chai đá của tôi trở nên khỏe 
mạnh và mềm mại trở lại, tôi không sao ngủ được khi nghĩ thời gian 
ngắn ngủi chỉ còn ngày mai nữa thôi!

Thế rồi thứ ba của Khóa cũng vẩn đến, khi bước vào phòng học tôi 
thấy vui vẻ hơn và thân thiện với mọi người nhiều hơn. Trong Thánh Lễ 
mãn Khóa tôi đã cầu xin:

“Lạỵ chúa xin cho con biết chấp nhận và phó thác từ bây giờ đến 
mãi mãi về sau”.

Lể mãn Khóa xong, tôi về nhà với tâm hồn mình thật nhẹ nhàng, 
nỗi bất an không còn quanh quẩn bên tôi và việc đi lễ hay lần chuổi 
Mân Côi không còn là sự nặng nề hay thiếu kiên nhẫn, mà là món ăn 
tinh thần của tôi.

Ơn chúa thật kỳ diệu, như những cơn mưa phùn dai dẳng thật đẹp 
thật dễ chịu đủ để thấm ướt những tâm hồn chai đá như tôi.

Xin cám ơn những người bạn đã đến với tôi trong những lúc đơn 
côi lắm nỗi bất an, và đã đưa tôi đến với Khóa Cursillo ba ngày; cũng 
xin cám ơn các anh chị trợ tá và các anh chị đã âm thầm cầu nguyện cho 
Khóa của chúng tôi. Xin cám những lá thư làm lay động lòng tôi.

Nguyện xin chúa ban mọi ơn lành cần thiết cho tất cả các anh chị.
Xin chúa gìn giữ phong trào Cusillo. †

CURSILLISTATâm tình của một



B uổi sáng, cả nhóm cùng nhau ngồi quanh trong phòng Cha 
để đọc kinh, lắng nghe lời Chúa ...thật bình an. Lần nào 

ngồi đây, tôi cũng nghe âm thanh vang vọng từ xa, có lẽ từ một góc 
phố nào đó. Có lẽ, tiếng rao hàng đều đều, không ngừng nghỉ… phải 
to lắm mới vang đến tận căn phòng nhỏ trong hotel rộng lớn nầy. Trở 
về phòng ngủ tầng thứ 14, tôi nhìn xuống qua khung cửa, khu phố 
bên dưới cũ kĩvới nhiều căn phố bỏ hoang, trơ tường rêu xanh vài 
mái liêu xiêu. Nhiều khu phố vẫn nghèo, xen lẫn trong một số nhà 
cao tầng lộng lẫy.

B uổi trưa, vội vã bước theo dòng người cho kịp những 
chuyến xe metro. Hình như không ai có chút giờ thảnh thơi 

để dừng lại trò chuyện. Suốt dọc theo tuyến đường nối những bến ga, 
có nhiều em bé, phụ nữ, đàn ông, tay cầm, tay ôm những món hàng 
nho nhỏ: cái nón, sợi dây đeo chìa khóa, thỏi kẹo chocolate, hước 
dây… tiếng rao lanh lảnh mời mua không ngừng nghỉ, nhưng chẳng 
có mấy ai dừng lại để mắt đến. Vậy mà họ vẫn rao hàng thật to, đưa 
những bàn tay… vô vọng… đến bao giờ? Và mỗi ngày có được mấy 
“Peso”...  mệt nhoài với tiếng rao hàng không kịp thở.

B uổi chiều, đứng tại sân đền thờ Đức Mẹ Guadalupe, nhìn 
những đoàn người múa hát trong đoàn kiệu Đức Mẹ trang 

trí đầy hoa tiến vào đền thờ dự lễ. Khi chiêm ngắm hình Đức Mẹ để 
lại trên chiếc áo choàng của Thánh Juan Diego từ năm 1531, vẫn 
lộng lẫy sáng ngời trong khung kính, đặt trên cao tại Vương Cung 
Thánh Đường, lòng tôi nóng ran và bồi hồi lạ. Đây là nơi mà Mẹ 
Thiên Chúa đã từng bước qua và để lại Thánh tích tuyệt vời đã làm 
đức tin vào Thiên Chúa triển nở trên dân tộc nầy gần 500 năm trước. 
Kể từ đó, hàng triệu người Aztec (thổ dân bản địa Mexico) đã theo 
đạo Công Giáo, chấm dứt tục lệ mổ banh ngực hàng ngàn người 
sống, đa số là trẻ em để lấy quả tim tế thần. Khi đến ngắm khu bảo 
tàng Pyramid, những di tích ghi dấu một thuở huy hoàng của người 
Aztec tại Mexico, không biết hàng ngàn oan hồn của những trẻ em, 
những người bị giết tế thần nơi đây đang ở đâu? Có đang được ấp ủ 
trong tà áo Mẹ Guadalupe, một dân tộc được cứu thoát?!

B uổi tối, đi dọc trên những con đường trở về hotel. Những 
cơn mưa bụi lất phất mang theo hơi lạnh, những xe bán 

thức ăn dọc đường chen chút vẫn kiên nhẫn chờ khách ghé qua với 
nụ cười thân thiện. Đang bước vội theo mọi người trên khu phố đèn 
mờ mờ, tôi nghe tiếng trẻ thơ khóc nức nở đâu đó. Nhìn quanh tìm 
kiếm, tôi thấy một bà mẹ trẻ, đang trùm chăn ngồi bên góc tường 
với những túi hành lý, một tay ôm đứa con thơ, tay kia kéo bé trai 
chừng hai tuổi đang khóc. Đứa bé ngây thơ, trạc tuổi cháu ngoại tôi, 
giờ nầy đang nằm trên nệm ấm với mẹ. Có lẽ, họ không có nhà để trú 
ngụ đêm nay. Tôi nghe tim mình se thắt, vội móc trong túi, chỉ còn 
20 peso. Tôi bước đến trao cho người mẹ. Tiếng khóc của em bé cứ 
lảng vảng trong lòng tôi suốt đoạn đường về. Tự trách mình khi ra đi 
quá vội vàng làm lạc mất tiền, nên không có đủ để chia sẻ một chút 
nhỏ nhoi cùng vài mảnh đời bất hạnh trên đường đi. 

H ôm nay, 12 tháng 12 năm 2016, ngồi bên bàn phím, những 
tiếng vọng trên đường đến Vương cung Thánh Đường 

Guatalupe vẫn còn ghi đậm trong lòng, tôi mới hiểu rõ hơn tại sao 
Đức Mẹ đã đến nơi nầy. Nhờ Mẹ, hạt giống Đức Tin đã nở hoa, mở 
ra một con đường thênh thang cho một dân tộc. Dù thế nào, thì họ 
cũng đã bước một bước dài đến ánh sáng văn minh nhân bản. Tôi 
đã gặp trên đường phố, những nụ cười thân thiện từ người bán hàng 
rong, tài xế taxi, những người có vẻ nghèo… mà hầu hết họ đều tỏ ra 
lịch sự, phong cách rất đáng ngưỡng phục. Từ những tiếng vọng trên 
đường hành hương, tôi chợt nghĩ về ngày “thứ tư” của chính mình. 
Hình như, nhiều lúc tôi cũng quá vội đến vô tình không lắng nghe 
tiếng vọng quanh mình. Ngay trong gia đình, ngay giữa những bạn 
hữu, những người quanh tôi trong đời sống hằng ngày. Không biết 
chuẩn bị để sẵn sàng chia xẻ những nhu cầu cần thiết cho tha nhân. 
Một sự quan tâm, một sự vỗ về lúc cần thiết, một nụ cười để xóa tan 
âu lo cho người thân yêu! Tôi có quá vô tình khi chỉ biết vội vã chạy 
theo dòng đời, tìm niềm vui và hạnh phúc theo ý riêng mình để sống 
như lời thơ ai viết:

“…Vội sinh, vội tử, vội một đời 
Vội cười, vội khóc, vội buông lơi. 
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ! 
Vội vã tìm nhau, vội rã rời…”

Xin Đức Mẹ Guadalupe mở tai con để con biết lắng nghe những 
tiếng thì thầm nức nở, mở lòng cho con biết sống yêu thương và độ 
lượng. †

Đặng Hiếu Sinh

“ĐOẠN TRƯỜNG”
Tiếng Vọng

Ba Ngày Cảm Nghiệm
NTP

Trung tâm tĩnh huấn nơi đây ấm,
Ấm cả không gian lẫn nụ cười,

Mỗi khi có dịp vui tươi
Khoá sinh trợ tá cùng cười ngất ngây

Giúp nhau sống trọn ba ngày, 
Xin Thầy Chí Thánh đổ đầy câu kinh,

Sống trong một kiếp nhân sinh,
Cùng Thầy con bước bình minh trong đời,

Xin ơn thánh hoá rạng ngời,
Để con bền vững trao dồi đức tin, 

Ba ngày sống lời con xin,
Thứ Tư mang đến niềm tin cho người

Mân côi lần chuỗi vui tươi,
Mẹ trên nhìn xuống mỉm cười, “con ngoan”.
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BÁO CÁO TÀI CHÁNH - END OF 2018

Date Amount
6/18/2018 $4,177
Thu 2,686.00
Chi -$5,587
Balance 1,276.60

Anh Khắc Phú trao ngân quý cho Michael Vũ vào tháng 6 
năm 2018. Tổng cộng chi và thu từ tháng 6 đến cuối năm 
2018. Anh chị nào cần biết chị tiếc về những chỉ thu, xin liên 
lạc VP Điều Hành GP Dallas: anh Michael 972-880-4884, 
anh Chương 214-684-3120.
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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:
http://www.cursillodallas.com/EmbedPDFdoc.
aspx?PDFurl=TLD%2fTLD_MucDich.pdf

• Khối Tiền và Khối Ba Ngày liên kết trong việc tổ chức 
Khóa Cursillo 3-Ngày [K3N]:

• Khối Ba Ngày nghiên cứu những sinh hoạt của PT 
địa phương và kêu gọi sự hợp tác của anh chị em 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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• Cha Linh Hướng Quốc Gia: Cha Linh Hướng Miền 8 
Joseph Vũ Đảo (và cũng là Phụ tá Linh Hướng Quốc 

gia) vừa nhận lời mời để nhận trách nhiệm Linh Hướng Quốc 
gia (cho tất cả các ngôn ngữ) cho đến tháng 11 năm 2019. 
Cha chỉ nhận làm 1 năm thay vì nguyên nhiệm kỳ 3 năm. Xin 
chúc mừng và cầu nguyện cho Ngài.

• Nhóm Dịch Thuật:  Trong năm 2018, các Điều Hợp Viên 
Miền và Quốc gia của ngành VN đã bàn thảo và giúp 

hình thành Nhóm Dịch Thuật [NDT] cho ngành VN. Quý anh 
chị trong NDT đã bắt đầu dịch rất nhiều tài liệu cho ngành 
VN.  Hiện nay bên cạnh các tài liệu đăng trên website của 
PT Quốc gia và trong National Encounter, tài liệu CDC đã 
hoàn tất. Hy vọng tài liệu Step-by-Step [SbS] cũng sẽ được 
dịch kịp thời cho Workshop dự tính tổ chức trong Regional 
Encounter Mùa Xuân sắp đến.  Xin cám ơn NDT.  

• Step-by-Step Workshop:  Trong năm 2018, các Điều Hợp 
Viên Miền và Quốc gia đã tham dự Workshop đầu tiên 

(English, Vietnamese & Spanish) tại Scanton, PA vào đầu 
tháng 11.  Khóa tiếp theo dự trù sẽ tổ chức bằng tiếng Anh tại 
San Antonio vào giữa tháng 2 in English với sự hợp tác của 2 
nhóm English và Vietnamese; Khóa này sẽ dành cho Nhóm 
Phục vụ Miền và Trưởng Ban Điều Hành các Giáo phận.

• Đại Hội Cursillo Toàn Quốc (National Encounter) năm 
2018 đã được tổ chức vào ngày 16-19 tháng 8, tại Seattle 

Washington. Đây là dịp gặp gỡ, trao đổi tình thân không phân 
biệt chủng tộc, màu da với Cursillistas American, Spanish, 
Vietnamese, Korean, Philippino, Chinese and Portugese. Đặc 
biệt là khối Asian - quý Cursillistas Korean là một gương 
sáng về hiệp nhất, đoàn kết, và quy củ trong Chương trình 
Fiesta!  Thật đáng khâm phục!  

• Đại Hội Mùa Thu Miền 8 (Regional Fall Encounter) 
năm 2018 đã được tổ chức vào ngày 26-27 tháng 10, 

tại Trung Tâm Cursillo Dallas, Texas.  Cuộc gặp gỡ kỳ này 
được bàn thảo về những CT sắp tới của PT trong năm 2019, 
như Spring Encounter vào tháng 3, cũng như việc gây quỹ 
$3 cho những chi phí của PT trung ương v.v… đặc biệt đóng 
góp cho ngân quỹ của những sinh hoạt địa phương CDC, 
Workshop, và Regional Encounter:

• Lệ phí tăng từ $10.00 đến $15.00 cho mỗi người tham dự 
vì chi phí di chuyển.

• Cha Linh Hướng, Thầy Phó Tế Linh Hướng và Điều Hợp 
Viên Miền không cần phải đóng lệ phí.

• Và phu nhân của các Thầy Phó Tế Linh Hướng không 
cần đóng lệ phí.

• Phu nhân/phu quân của các Điều Hợp Viên Miền đóng lệ 
phí như các thành viên tham dự.

• Đại Hội Mùa Xuân Miền 8 (Regional Spring Encounter) 
sẽ được tổ chức vào ngày 15-16 Tháng Ba Năm 2019 

tại Tyler, Texas. Nghe nói Miền 8 (gồm cả 3 ngôn ngữ: 
English, Spanish, và Vietnamese) dự tính sẽ cùng tổ chức 
một Workshop để hướng dẫn tất cả Cursillistas trong Miền 
tài liệu mới Step-By-Step. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên Đại 
Hội Miền được tổ chức với sự hợp tác của cả 3 ngành: Việt-
Mỹ-Mễ. Xin cả nhà chuẩn bị để dành thời gian tham dự.  

• Chúc mừng quý anh chị “láng giềng” PT Giáo Phận 
Ft.Worth đã thành lập VPĐH và đã chính thức được 

công nhận vào Tháng Giêng năm 2016.  Sau một thời gian 
kiên trì, không quản ngại đường xa đến sinh hoạt đều đặn với 
PT Cursillo Dallas, Quý Cursillistas GP Ft.Worth bước thêm 
một bước xa nữa là đã tổ chức Khóa Cursillo De Cursillo 
[CDC] Miền VIII, va Khoa 1 Nữ năm 2017, oai thiệt!  Cũng 
nghe đâu PT Ft Worth sẽ tổ chức Khoá Nam trong năm nay 
sau khi tham dự Workshop SbS taị Tyler trong Tháng 3 tới 
đây. Một lần nữa xin chúc mừng và cầu chúc PT Ft.Worth sẽ 
mãi thăng tiến.

• Khóa 6 Nu cua PT Cursillo Dallas đã được hoàn thành 
tốt đẹp với 13 chị từ GX DMHCG… Quý chị trong K6 

Nữ với sự hợp tác của Nhóm Monica đã chuẩn bị cho buổi 
Ultreya lần đầu tiên vào Thứ Hai đầu năm  2019.

• Khóa 7 Nam Dallas sẽ được tổ chức vào ngày 18-21 
tháng 7 năm 2019 tại Dòng Biến Đức, BDHK đã được 

tuyển chọn để chuẩn bị kêu gọi quý anh Trợ Tá và Rollistas.

• PT Cursillo GP Dallas sẽ mừng lễ Quan Thầy PT 
Cursillo vào ngày 15 tháng Giêng vào lễ 7:00 chiều 

thứ Sáu tai GX DMHCG và tổ chức mừng ngày Bồn Mang 
PT vào chiều thứ Bẩy ngày 26 tháng Giêng. PT Cursillo 
GP Dallas xin kính mời tất cả Cursillistas cùng với gia 
đình (không cần phải là Cursillistas) đến cùng chung vui với 
PT. 

Chút đó đây…
Dominico CD Tường trình 



Cha LH Phalo N.T.Hai

Tạ
Ơn
Thầy
Chí
Thánh Ban Dieu Hanh Khoa 6

Cha Linh Huong, BDH,

Tro ta & Khoa sinh
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