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Các con yêu dấu, 

 

Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các 
con (Ga 15:16). 

Các con muốn theo Thầy, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá 
mình mà theo Thầy (Mt16:24).   

Thầy đã đến mang lửa vào thế gian, và Thầy ước mong, phải chi lửa 
ấy được bùng cháy lên! (Lc 12:49). 

Các con hãy là muối cho đời (Mt 5:13), 

là ánh sáng cho trần gian (Mt 5:14). 

Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con đi, như chiên đi vào giữa 
bầy sói (Mt10:16). 

Thầy ban cho các con quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi 
thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được các con (Lc 10:19). 

Tuy nhiên, các con chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục các con, 
nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời (Lc 10:20). 

 

Các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi, hãy tin vào Thầy (Ga 14:1). 

Một khi cùng chịu đau khổ với Thầy, các con sẽ được hưởng vinh 
quang với Thầy (Rm 8:17).  

Không một thử thách nào đã xảy ra cho các con mà lại vượt quá sức 
các con. Thầy là Đấng trung tín: Thầy sẽ không để các con bị thử 
thách quá sức (1Cor 10:13a). 
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Thầy luôn an ủi các con trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi 
đã được Thầy nâng đỡ, chính các con cũng biết an ủi những ai lâm 
cảnh gian nan khốn khó (2Cor 1:4). 

Tôi tớ không hơn chủ, trò không hơn Thầy (Mt 10:24). 

Vì danh Thầy, các con sẽ bị người ta thù ghét (Lc 21:17). 

 Phúc cho các con, vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống 
đủ điều (Mt 5:11). 

Trong thế gian, các con sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm 
lên! Thầy đã thắng thế gian (Ga 16:33). 

Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi 
mọi điều sắp xảy đến (Lc 21:36). 

 

Thầy để lại bình an, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy 
ban cho các con không theo kiểu thế gian ban tặng, các con đừng xao 
xuyến cũng đừng sợ hãi. (Ga 14:27). 

Như Cha Thầy đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con 
như vậy (Ga 15:9a). 

Thầy vẫn yêu thương các con là những kẻ thuộc về Thầy còn đang 
sống ở trần gian, và Thầy yêu thương các con đến cùng (Ga 13:1b), 

cho dù trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, 
không có gì tách được các con ra khỏi tình yêu của Thầy (Rm 8:39). 

Thầy sẽ không để các con mồ côi (Ga 14:18a). 

Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng 
sống mình cho đoàn chiên (Ga 10:11). 

Thầy bảo thật các con, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết 
đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được 
nhiều hạt khác (Ga 12:24). 

Các con yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn các con coi thường 
mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời 
(Ga 12:25). 

 

Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? (Ga 12:27a) 



3 

BẢN TIN ULTREYA  THÁNG 9, 2012 

Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương 
nhau, như Thầy đã yêu thương các con (Ga 13:34). 

Các con hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau; nếu trong các con, người 
này có điều gì phải trách móc người kia. Như Thầy đã tha thứ cho các 
con, thì các con cũng vậy, các con phải tha thứ cho nhau (Col 3:12). 

 

Các con trong các con muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người 
phục vụ anh em. Và các con muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy 
tớ anh em. Cũng như Thầy đến không phải để được người ta phục vụ, 
nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn 
người (Mt 20:26-28). 

Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho các con, thì các con 
cũng phải rửa chân cho nhau (Ga 13:14). 

Thầy bảo thật các con: mỗi lần các con làm như thế cho một trong 
những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là các con đã làm cho chính 
Thầy vậy (Mt 25:40). 

 

Các con yêu dấu, 

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc 
chủ làm. Nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy 
nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho các con biết (Ga 15:15). 

Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy (Ga 15:9b), 

và đây, Thầy  ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28:20). 

 

THẦY CỦA CÁC CON, 
GIÊSU 
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Thầy đã đến mang lửa vào thế gian, và Thầy ước 
mong, phải chi lửa ấy được bùng cháy lên!  

(Lc 12:49) 
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Thö Linh Höôùng Phong Traøo 

Qúy Anh Chị Em Cursillistas Qúy Mến, 
 
Trước hết tôi xin được chào mừng đến anh chị em thuộc 
Khoá 42 và 43 nói riêng và tất cả anh chị em Cursillis-
tas nói chung trong tình yêu thương và hiệp nhất trong 
Chúa Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh của chúng ta.  Tạ ơn 
Chúa chúng ta đã hoàn thành hai khóa học trong ân 
sủng của Chúa.  
  
Câu châm ngôn: “lửa thử vàng, gian nan thử đức” thật 
phù hợp để diễn tả tinh thần của tất cả qúy anh chị em 
trợ tá cũng như tân khoá sinh. Dù có những lúc khó 
khăn vì hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng với sự vững tâm vào 
Thiên Chúa cũng như qua sự liên kết trong tinh thần 
phục vụ và yêu thương chúng ta cũng đã khắc phục 
được những khó khăn ấy.  Hiển nhiên nhất là hoa qủa 
mà qúy anh chị em thuộc hai khóa được đón nhận qua 
những giọt lệ và nụ cười yêu thương trong một tinh thần 
chan chứa tình bác ái.   
 
Tôi viết thư này cho qúy anh chị em trong một bối cảnh 
nhiều ưu tư vì Giáo Xứ St. Patrick đang đương đầu với 
sự hoả hoạn và mọi sự đang tranh đua theo thời gian.  
Dù trong lúc cùng với Cha Chánh Xứ và qúy Cha trong 
Giáo Xứ  lo sắp xếp nhiều công việc mục vụ  để mọi sự 
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được đều hoà, trôi chảy; tôi vẫn không thể nào quên 
được những tâm tình mà qúy anh chị em tân Cursillistas 
chia sẻ và hồng ân Chúa ban qua sự cộng tác và nỗ lực 
của qúy Cha Linh Hướng, qúy anh chị em trong Văn 
Phòng Điều Hành và còn rất nhiều anh chị em trong 
Phong Trào. Tôi cảm thấy Phong Trào của chúng ta thật 
diễm phúc vì có Chúa luôn đồng hành, chúc lành và chở 
che.   
 
Xin muôn đời tạ ơn Chúa và cám ơn tinh thần cùng sự 
dấn thân của tất cả qúy anh chị em Trợ Tá và tân Cur-
sillistas thật nhiều. Xin Chúa luôn gìn giữ và chúc lành 
cho tất cả qúy anh chị em. Xin Ngài cũng ban sức mạnh, 
niềm cậy trông và một đức tin vững bền để tất cả chúng 
ta luôn cố gắng sống theo tôn chỉ của Phong Trào để trở 
nên muối và men cho đời.  
 
Qúy Mến Trong Chúa Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh, 
 

LM ANDREW VŨ NGUYỄN 
LINH HƯỚNG PHONG TRÀO 
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Thö Chuû Tòch Phong Traøo  

Quý Anh Chị Cursillistas thân mến , 
Phong trào Cursillo ngành Việt Nam thuộc Giáo phận San Jose, 

hân hoan chào mừng  quý anh chị hai khóa 42 và 43 , những thành viên 
mới của đại gia đình Cursillo vừa hoàn tất xong khóa Tĩnh Huấn Ba 
Ngày Cuối Tuần. 

Nhìn lại hành trình những ngày tĩnh tâm đã qua với lòng tạ ơn 
Thiên Chúa, với bao nhiêu Hồng ân Ngài đã ban cho mỗi cursillistas 
cách riêng và cho phong trào nói chung. Thật khó diễn tả hết nỗi “ thân 
thương “ lúc chia tay, nhưng tôi tin rằng, với tinh thần sẳn sàng để 
phục vụ,  anh chị em chúng ta vui mừng lên đường, để được Thầy sai 
đi, làm men, làm muối cho thế gian. Trong giây phút cảm động này, 
tâm tình mãnh liệt trong mỗi anh chị em chúng ta chính là tâm tình yêu 
thương và cảm tạ. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa đã phủ kín đời chúng ta 
bằng tình yêu thương chan chứa của Ngài. Dù chúng ta bất xứng, Chúa 
vẫn yêu thương, dù chúng ta bất trung Chúa vẫn không từ bỏ, qua biết 
bao cạm bẫy hiểm nguy trong đời sống, bàn tay Chúa vẫn dẫn anh chị 
em chúng ta đến đoạn đường an toàn hôm nay. 

Thưa quý anh chị,  ĐTC Benedictô 16 đã nói về Thánh Phaolô , vị 
Quan Thầy của Phong Trào chúng ta như sau : “ Sự thành công trong 
việc tông đồ của Thánh Phaolô , tuỳ thuộc trước tiên vào sự dấn thân 
trọn vẹn con người của Thánh nhân vào việc loan báo Tin Mừng của 
Chúa Kitô, với tất cả lòng tận tụy, không chút sợ hãi những hiểm nguy, 
những khó khăn, và những bách hại “ ( 28 tháng 6, 2007, tuyên bố năm 
Thánh Phaolô Tông Đồ ). Anh chị em cursillistas chúng ta nhận Thánh 
nhân làm Quan Thầy, chúng ta hãy sống tinh thần của Thánh Phaolô, 
vì Phaolô đã thấy đêm tối, nhưng Phaolô cũng đã từng thấy ánh sáng, 
Phaolô cảm nhận được sự yếu hèn , nhưng Phaolô cũng có kinh nghiệm 
về hồng ân của Chúa. Chúng ta hãy bắt đầu đi vào đời sống tinh thần 
của Thánh Phaolô. 

Thưa quý anh chị cursillistas, khóa cursillo ba ngày có thể ví như 
một đời sống mới, một cuộc tái sinh trong Chúa Kitô, như một sự 
truyền thông sống động của người Kitô hữu. Sự tái sinh này có được là 
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nhờ sự hiệp thông chân thật, đó là sự tiếp xúc sống động với cộng đồng 
Đức Tin. Giờ đây “ Ngày Thứ Tư “ của quý anh chị mới thật sự bắt 
đầu, Sống kiên trì ngày thứ tư chính là phương tiện hành động có tính 
cách cộng đồng, nhằm gia tăng sự hóan cải , và tiếp tục sống Kitô hữu 
đích thực, cuối cùng sẽ làm dậy men Giáo Hội và các Cộng Đồng nhân 
loại với tinh thần phúc âm, và sẽ cải đổi xã hội 

Để giữ được tinh thần hăng say này, phong trào khuyến khích 
những cursilistas đến với nhau bằng những buổi sinh hoạt “Hội 
Nhóm“ , “Ultreya“ và “Trường Lãnh Đạo“ . Đến để chúng ta cùng 
nhau học hỏi và trao đổi kinh nghiệm cũng như nâng đỡ nhau trong 
những công tác tông đồ thể hiện sự liên kết của người cursillistas trong 
tình yêu Thầy Chí Thánh 

Thưa quý anh chị, phong trào không đòi hỏi chúng ta phải chinh 
phục thế giới, cũng không muốn chúng ta phải từ bỏ tất cả để đi theo 
phong trào, nhưng chỉ mong rằng,.. chúng ta sống tinh thần của Đức 
Hồng Y Nguyễn Văn Thuận .. “ Chúa Giêsu đem lửa đến thế gian và 
muốn cho quả đất rực cháy, với ý chí tông đồ, con phải là ngọn lửa đốt 
cháy những ngọn đuốc khác, làm cho ánh sáng thế gian lan rộng cho 
đến lúc thế gian thành một biển ánh sáng “ (ĐHY : 836 ) 

Thưa quý anh chị, tiến trình của cuộc sống muôn màu Ngày Thứ Tư 
của anh chị em chúng ta mãi mải sẽ thốt lên lời tuyên xưng khúc ca 
khải hoàn..chúng ta sẽ được dùng làm men , làm muối, chúng ta sẽ 
chiến đấu cho một cuộc sống chính nghĩa, chúng ta sẽ kiên trì giữ vững 
niềm tin, .. bất cứ tạo vật nào cũng không thể tách chúng ta ra khỏi tình 
yêu của Thiên Chúa. 

Phong trào cầu chúc quý anh chị luôn được tràn đầy ân sủng và ơn 
bền vững trong ơn nghĩa Chúa, để chúng ta ra đi thực thi những điều 
đã hứa với Ngài 

Thân ái kính chào quý anh chị trong Thầy Chí Thánh Giêsu 
 

ĐAI DIỆN PHONG TRÀO CURSILLO, NGÀNH VIÊT NAM,  
GIÁO PHẬN SAN JOSE 

JOSEPH HUỲNH QUỐC THU 
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LM THẠCH LINH NGUYỄN ĐÌNH ĐỆ 

TÌNH 

YÊU 

CHA  

Tình Yêu Cha lan tỏa gian trần 
Ðem Ơn Cứu Độ cho toàn dân 

Trời đất từ đó được nối kết 
Nguồn Tình Thương Cha Phúc muôn phần 

 
 

Tình Yêu Cha rộng mở ngàn đời 
Cho tâm hồn hướng về Chúa Trời 

Quyết xa lánh tội lỗi sai sót 
Lòng cải hóa mối tình sáng ngời. 

 
 

Khi bóng tối lan qua gian trần 
Gió hiu buồn như tiếng vọng ngân 
Tình thương Cha lan tỏa nhân thế 
Ơn soi sáng tha thứ vô ngần . 

 
 

Hối nhân đến nhận lãnh Ơn Cha 
Nguồn tình thương ban ơn thứ tha 
Như hương hoa tỏa mùi thơm ngát 

Ban Ơn Cứu Độ cho chúng ta . 
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Thánh lễ khai mạc Tám Tuần Tĩnh Huấn cầu nguyện cho 2 khóa 42 & 43 

Trưởng Trường Lãnh Đạo giới thiệu Ban Điều Hành K42 & K43 

HÌNH ẢNH KHAI MẠC TÁM TUẦN TĨNH HUẤN 
Tối Chúa Nhật 23-6-2012, PT Cursillo VNSJ đã long trọng khai mạc Tám Tuần Tĩnh 
Huấn để cầu nguyện cho hai khóa Ba Ngày K42 & K43. Thánh lễ khai mạc do cha linh 
hướng PT Andrew Nguyễn Vũ chủ tế vơí nghi thức giới thiệu và Sai Đi qúy anh chị 
trong Ban Điều Hành cùng vơí các rollistas hai khóa 42 & 43 đã diễn ra trong bầu khí 
nghiêm trang và cảm động.  
Sau thánh lễ khai mạc, qúy anh chị trong các khối cùng với các anh chị ghi danh trợ tá 
bắt đầu cho những buối sinh hoạt, học hỏi để nắm vững công tác và tinh thần chuẩn bị 
lên đường phục vụ cho hai khóa học. 

Dưới đây là một số hình ảnh Khối Truyền Thông ghi lại được để chúng ta cùng chia xẻ. 
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Cha Linh Hướng PT chủ sự nghi thức sai đi Ban Điều Hành K42 & K43 

Qúy anh chị Rollistas hai khóa K42 & K43 
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HÌNH ẢNH LỄ BẾ MẠC TÁM TUẦN TĨNH HUẤN 

Xin TCT chúc lành cho qúy anh chị! Thầy ơi! Xin hãy sai chúng con đi! 
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Chia xẻ Lời Chúa 

Trong tinh thần hiệp nhất! Và lời nhắn nhủ trước khi lên đường! 
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Thưa quý anh chị,… Tất cả chúng ta đều biết,.. Tin Mừng của 
Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian đã hơn 2000 năm nay,.. nhưng 
thế giới mà chúng ta đang sống hiện nay ,.. thưa quý anh chị đầy 
rẩy những tệ nạn xã hội,.. nạn khủng bố , chiến tranh vẫn lan tràn 
khắp mọi nơi,.. giữa những con người , giữa những cá nhân vẫn 
tồn tại những tính kiêu căng , lừa lọc với nhau….thật bất xứng 
với những gì mà Chúa Giêsu Kitô - Thầy Chí Thánh đã truyền 
dạy…. là “ Anh Em hãy yêu thương nhau “…. tại sao vậy ? 

Trong sách Đường Hy Vọng (tr.125), ĐHY Nguyễn Văn 
Thuận có nói : “ Con ngạc nhiện vì sao nhiều người mất ơn Chúa 
gọi,… mất đức tin,… phản bội Hội Thánh ?... Trong bao nhiêu lý 
do, luôn luôn có một lý do chính là :   Họ bỏ cầu nguyện từ lâu  

Hôm nay, Phong Trào  chúng ta bắt đầu tuần tĩnh huấn thứ 
nhất với đề tài : “Tinh Thần Cầu Nguyện”  

Điều này rất phù hợp với phương pháp của Phong trào…..Mọi 
việc làm của PT đều …. Bắt đầu bằng cầu nguyện,… làm trong 
cầu nguyện và … kết thúc bằng cầu nguyện….. Trong tinh thần 
đó,… hôm nay, Em xin chia sẻ với quý anh chị đề tài :    Tinh 
Thần Cầu Nguyện 

Chia sẻ về Tinh Thần Cầu Nguyện ,.. quả thật Em rất lo 
âu,..vì cầu nguyện là một sự gắn bó thiết yếu trong đời sống hằng 
ngày của một người kitô hữu đích thực,   đặc biệt đối với chúng 
ta ,.. những người cursillistas đã một lần cam kết với Thầy Chí 
Thánh,  để ra đi làm chứng nhân tin mừng trong cuộc sống ngày 
thứ tư. 

Tinh Thần Tinh Thần Tinh Thần    
Cầu NguyệnCầu NguyệnCầu Nguyện   
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Tinh Thần Cầu Nguyện :        
Thưa quý anh chị ,… cầu nguyện là nền tảng của đời sống 

thiên liêng . Lúc cầu nguyện , chúng ta nối liền và liên kết với 
Thiên Chúa … và đây là yếu tố cần thiết   để khóa Cursillo cuối 
tuần có thành quả tốt. 

Vậy , chúng ta phải cầu nguyện với tâm tình như thế nào ? 
1. Tâm tình cầu nguyện đầu tiên phải là tâm tình cảm tạ và 

ngợi khen. Cảm tạ về những ơn lành Chúa đã ban.  Ngợi 
khen và chúc tụng tình yêu vô bờ bến của Chúa  

2. Cầu nguyện trong thái độ khiêm nhường , nhận biết mình 
là kẻ yếu đuối, tội lỗi, và khẩn nài xin Chúa thứ tha 

3. Cầu nguyện trong tâm tình phó thác, tuyệt đối tin tưởng 
vào Thánh ý Chúa, mở rộng tâm hồn để tìm biết Thánh ý 
Cha.  Chúng ta phó thác vì  chúng ta xác tín rằng , Chúa 
biết những gì tốt nhất cho đời ta 

4. và cuối cùng, đối với em, thái độ cần thiết nhất trong tinh 
thần cầu nguyện là: mở rộng tâm hồn , bỏ sang một bên 
mọi ưu tư bận rộn để chỉ có biết Chúa mà thôi. 

Thưa quý anh chị, phong trào đặt chủ đề tinh thần cầu nguyện 
ngay trong tuần tĩnh huấn đầu tiên của tám (8) tuần tĩnh huấn,..là 
muốn nhắc nhở chúng ta tầm quan trọng hơn hết là việc cầu 
nguyện… cầu nguyện liên lỉ và mật thiết với Chúa. 

Khi chúng ta chuẩn bị hành trang người trợ tá , phục vụ anh 
chị em trong khóa cuối tuần sắp tới….Chính khi sống trong tinh 
thần cầu nguyện , chúng ta sẽ được Chúa hướng dẫn và chỉ bảo 
trong việc phục vụ anh chị em theo thánh ý Chúa. Vâng ! đó 
chính là phục vụ trong tâm tình Bác ái , Khiêm nhu, và phó thác  

Chúng ta biết trách nhiệm trợ tá khóa học sẽ rất nặng nề.  Khi 
được giao phó, chúng ta không khỏi lo âu, khả năng chúng ta có 
giới hạn, liệu chúng ta có chu toàn tốt đẹp mọi việc được giao phó 
không ? 

Dĩ nhiên chúng ta bất toàn, nhưng trên hết chúng ta hãy sống 
phó thác và luôn kết hiệp mật thiết với Thầy Chí Thánh qua lời 
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cầu nguyện.  Chúng ta hãy thưa với Thầy, như Mẹ Teresa thành 
Calcuta thưa với Chúa rằng,“Con chỉ muốn làm cây viết chì nhỏ 
bé trong tay Chúa mà thôi.. Xin Chúa hảy vẽ những gì như ý 
Chúa muốn” 

Thưa quý anh chị, Chúa Giêsu, trong vườn Giệtsêmani, Ngài 
cầu nguyện để có đủ sức mạnh mà chu toàn nghĩa vụ cao cả cuối 
cùng của Ngài là hy sinh trên thập gía. 

Vua David cầu nguyện để hoàn thành các bổn phận mình là 
tôi tớ xứng đáng của Thiên Chúa,….  

Thánh Phaolô tông đồ cầu nguyện, xin sức mạnh của ý Chúa  
giúp Ngài chu toàn điều chính đáng và sống công chính . 

Cũng như trong thư mục vụ về cursillo , Giám Mục Hervas 
trích dẩn lời định hướng đầu tiên trong cuốn Cẩm Nang Lãnh Đạo 
nguyên thủy như sau :  “ Chúng ta phải xác tín một cách tuyệt đối 
và cụ thể rằng tất cả mọi sự trong cursillo đều là công việc của ân 
sủng Chúa , do đó điều cần thiết là phải cầu nguyện và hy sinh 
hãm mình cho được tốt đẹp trong công việc tông đồ này, Những 
phép lạ của ân sủng Chúa ban cho nhờ lời cầu nguyện phó thác , 
kèm theo sự hy sinh ,.. chứ không phải nhờ kiến thức  hay  kinh 
nghiệm “ 

Như vậy trong tám (8) tuần tĩnh huấn này chúng ta phải làm 
gì ? 

 1.  Chuyên cần cầu nguyện và làm những việc hy sinh dù nhỏ 
bé trong cuộc sống hằng ngày , .. như những palanca dâng lên 
Thầy Chí Thánh ,.. để xin Ngài ban cho chúng ta biết sống chứng 
nhân với tinh thần bác ái , khiêm nhu và phó thác  

2.  Xin Thầy Chí Thánh chúc lành cho quý Cha Linh Hướng, 
quý anh chị trong hai BĐH khóa học , quý anh chị Rollistas ,..và 
tất cả quý anh chị trợ tá …xin Thầy dẩn dắt chúng ta trong khi 
cùng nhau làm việc , biết tương thân,.. tương kính,..và hết lòng 
quảng đại thông cảm với nhau. 

3.  Xin Chúa ban thần khí xuống trên các than dự viên để họ 
cảm nhận được tình yêu thương mà Chúa ban cho họ,..xin cho họ 
cảm nhận được lời mời gọi của Thầy và  sẳn sàng mở lòng ra đáp 
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trả,.. hăng hái ra đi làm chứng nhân Tin Mừng cho Chúa. 
Và chúng ta tiếp tục , liên lủy cầu nguyện qua từng giai đoạn . 
Cầu Nguyện trong giai đoạn Tiền Cursillo : 
Thưa quý anh chị,  .. không một khóa cursillo nào được chuẩn 

bị hoặc tổ chức mà không có sự hỗ trợ về phần thiêng liêng qua.. 
lời cầu nguyện.  Do vậy, cầu nguyện và hy sinh hãm mình trong 
tiến trình tuyển chọn ứng viên, cầu nguyện cho các cursillistas trợ 
tá tham gia trong khóa học, cầu nguyện cho các tham dự viên 
luôn sốt sắng tham dự khóa cursillo cuối tuần để nhận biết ơn 
Chúa  

Cầu nguyện trong giai đoạn Khóa Cursillo Ba Ngày : 
Trong khóa Cursillo , việc cầu nguyện là vai trò quan trọng 

của tất cả cursillistas và trợ tá cho  mặt thiêng liêng của khóa 
học,.. hầu truyền đạt chân lý và ân sủng Chúa cho các tham dự 
viên ,…  

Cầu nguyện trong giai đoạn Hậu Cursillo : 
Thưa quý anh chị , trong kinh nghiệm thực tế chúng ta thấy rõ 

rằng, Tiến Trình Hoán Cải rất cần sự  liên lỉ cầu nguyện trong giai 
đoạn hậu cursillo; các tân cursillistas vừa mới được hoán cải, họ 
sẽ trở lại các môi trường riêng của họ, Họ sẽ trở về với áp lực và 
các lo âu hằng ngày của họ; nói cách khác họ rất cần chúng ta cầu 
nguyện, hy sinh, hãm mình và hổ trợ càng nhiều hơn so với thời 
gian của Khóa cuối tuần ,.. để họ luôn kiên trì trong suốt cuộc 
sống Ngày Thứ Tư 

Thưa quý anh chị,  qua đời sống cầu nguyện, chúng  ta khám 
phá ra mục đích của đời sống thiêng liêng là hiệp nhất với Thiên 
Chúa.  Những tài năng và nguồn tài nguyên mà chúng ta cần là sự 
cầu nguyện ,  sự học hỏi,.. và các Bí Tích.  Đó chính là những trợ 
lực giúp chúng ta thăng tiến trong đời sống thiêng liêng.  Là 
người lãnh đạo Cursillo,… mục tiêu của chúng ta là cam kết gắn 
bó với giáo hội.  Đây là con đường dẫn đưa chúng ta cùng hiệp 
nhất với Chúa.  Những việc chúng ta làm là do tiếng Chúa mời 
gọi, vì thế , cầu nguyện và việc làm được đan dệt với nhau theo 
chiều dọc ( Với Thiên Chúa ),.. và chiều ngang ( Với tha nhân ) .. 
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Nếu chúng ta sẳn sàng đón nhận lời mời gọi làm người lãnh 
đạo Cursillo , thì sự cầu nguyện và việc học hỏi sẽ luôn là trợ lực 
cho công việc làm cũng như làm tăng lòng kiên trì trong cuộc 
sống Ngày Thứ Tư của anh chị em chúng ta. 

Thưa quý anh chị, Tinh Thần Cầu Nguyện giống như một lò 
lửa nung đốt tâm hồn của người tín hữu ,.. của người cursillistas 
chúng ta.  Muốn nuôi ngọn lửa ấy, người tín hữu, người cursil-
lista , chúng ta hãy đưa vào đó thêm những thanh gỗ lớn của lòng 
hy sinh,.. của những cuộc tỉnh tâm,.. và cả những que củi nhỏ của 
lời cầu nguyện  và những hy sinh thầm kín. 

Thưa quý anh chị, chỉ còn 8 tuần nữa , hai khóa 42 và 43 sẽ 
bắt đầu.  Quý  anh chị đã vâng lời đáp trả tiếng gọi của Thầy chí 
Thánh qua sự phân công của Phong Trào,.. xin hãy cố gắng hết 
mình vì Thầy,.. nhưng trên hết mọi sự chúng ta hãy sống tinh thần 
cầu nguyện liên lỉ …biết phó thác trong tin yêu ,..và tuyệt đối tin 
tưởng nơi Thầy chí Thánh  

Mục đích của phong trào là phúc âm hóa môi trường , trách 
nhiệm của anh chị em chúng ta là trở nên.. men nồng, muối mặn 
trong thế gian, để biến đổi  và  mang thế giới này hiểu những 
chân lý của Chúa, thưa quý anh chị, Phong trào kỳ vọng rất nhiều 
ở anh chị em chúng ta , những người lãnh đạo kitô hữu ,sẽ canh 
tân tất cả , từ nơi sâu thẩm của lòng người đến toàn bộ cơ cấu xã 
hội , tất cả phải ở trong Chúa Kitô, với Chúa Kitô.  Chúng ta hãy 
dấn thân vào lời mời gọi của Thầy Chí Thánh qua lời cầu nguyện 
- cầu nguyện với tất cả Đức Tin  

Xin Chúa Giêsu Kitô, Thầy Chí Thánh, chúc lành cho hành 
trình Đức Tin cầu nguyện  của mọi anh chị em chúng ta, và xin 
Ngài ở lại với chúng ta trong suốt những ngày của tuần tĩnh 
huấn ,…trong hai khóa cuối tuần và trong suốt hành trình Ngày 
Thứ Tư của chúng ta. 

De Colores ! 
CURS. JOSEPH HÙYNH QUỐC THU 

TRƯỞNG BĐH KHOÁ 42 /SJVN 
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LÝ TƯỞNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ  

CỦA PHONG TRÀO CURSILLO 

Kính Gửi: 
 
 ANH, CHỊ KHOÁ TRƯỞNG,  ANH CHỊ PHỤ TÁ, 
và các ANH CHỊ THAM DỰ VIÊN của hai Khóa BA 

NGÀY 42, 43, 
 
Kể từ năm 1989, khi Phong Trào CURSILLO mới thành 

lập tại GP SanJose, tôi được vinh dự luôn  sát cánh đồng hành 
với các vị lãnh đạo, và đặc biệt tôi đã đích thân tham dự Khóa 
“Mở tay” số 53, năm 1991, tại Camp Saint Francis. Sau đó khi 
trở lại HAWAI'I, năm 1996, làm Quản Nhiệm, tôi cũng đã mời 
Ban Điều Hành San Jose vượt trùng dương, mang theo các “đồ 
nghề”dụng cụ trang trí như tranh ảnh bữa tiệc “Agapé”, sang 
Honolulu mở Khóa”Mùa Hè Rực Rỡ”(vì Hoa Phượng vĩ nở 
chói lói).  

Khi về hưu dưỡng tại Carthage, MO, hằng năm tôi vẫn thu 
xếp công việc để dành thời giờ tham dự hai Khóa BA NGÀY 
Tĩnh Huấn(Nam-Nữ), lưu trú thường trực làm Linh Hướng và làm 
“Rollista”. Thật là những thời gian hạnh phước vì được cùng Anh 
Chị Em Cursilista, sống chan hòa tình Thương mến của Thày Chí 
Thánh. 

Năm nay, vì sức khỏe kém, cần tĩnh dưỡng, nên đành lòng tôi 
đã xin cha Linh Hướng  và Anh Chủ tịch Phong Trào cho tôi vắng 
mặt một lần. Anh Chủ Tịch thông cảm với tôi, và xin tôi” viết 
PALANCA để đọc cho hai Khóa Nam-Nữ sắp tới. Do đo, tôi xin 
cảm ơn mối thịnh tình và lòng quí mên của Anh Chủ Tịch và Ban 
Điều Hành cùng tất cả các Tham dự viện hai Khóa Ba Ngày 42 và 
43. 
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PALANCA  là gì? 
Palanca, nghĩa đen , theo tiếng Tây ban nha là “chiếc đòn 

bẩy”( lever, crowbar), nghĩa bóng là sức mạnh tinh thần, hỗ trợ , 
nâng đỡ ta hăng hái tiến bước lên trên con đường “Mến Chúa 
yêu người”, để thực hiện Lý Tưởng và Phương Pháp Linh 
Đạo của Phong Trào Cursillo. 

Làm PALANCA, chính là Cầu nguyện, Dâng Thánh Lễ, 
Rườc Lễ, Lần Hạt, Viếng Thánh Thể, Hy Sinh, Hoạt động Tông 
đồ, làm việc Bác Ái...để CẦU NGUYỆN cho Anh Chị  Trưởng 
Khóa và Anh Chị Phụ Tá, và tất cả các Anh Chị Khóa Sinh được 
mở rộng tâm hồn, quảng đại đón nhận Hồng Ân Chúa ban, trong 
Khóa Ba Ngày. 

PALANCA, chính là Mục Đích, cũng là LÝ TƯỞNG của 
Phong Trào Cursillo, vì mỗi người chúng ta là một chi thể trong 
Hội Thánh, là Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa KYTÔ.Mỗi Chi 
Thể đều  liên kết với Thầy Chí Thánh là ĐẦU của Hội 
Thánh..Mỗi Chi thể cũng liên kết với nhau, cần Ơn Chúa nâng đỡ, 
và những lời cầu nguyện của các Anh Chị Em khác như khẩu 
hiệu của Phong Trào : 

” Một Tay nắm CHÚA, một tay nắm Anh Chị Em” 
PALANCA, chính là tinh thần HIỆP THÔNG trong Hội 

Thánh. Mỗi người cần Kết Hiệp với Thầy Chí Thánh:, như Thánh 
Phao lô Tông đồ, Bổn Mạng của Phong Trào đã viết: “Chúa 
Sống trong tôi “ 

Đồng thời, mỗi người Cursilista, cùng liên kết với nhau: 
CHIA SẺ kinh nghiệm, tài năng , nâng đỡ nhau khi vui, khi 
buồn, khi làm việc Tông đồ, Bác ái. Luôn nhường nhịn, khiêm 
tốn, không ghen tỵ, bè phái, thiên vị, chia rẽ. 

PALANCA, trong Phong Trào Cursillo cũng là Tinh Thần 
DẤN THÂN, HÀNH ĐỘNG, không phải chỉ nói lý thuyết 
xuông, bằng môi miệng, nhưng luôn cộng tác hoạt động  với mọi 
người để : 

“PHÚC ÂM HÓA MÔI TRƯỜNG”, đem ĐẠO vào ĐỜI, 
như MEN trong BỘT, như MUỐI và ÁNH SÁNG cho đời.  
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Tinh Thần DẤN THÂN của người Cursillista, cũng đòi buộc 
mỗi người luôn Thánh hóa bản thân, tập các Nhân đức, Học hỏi 
Giáo Lý , Giáo thuyết về Xã hội của Hội Thánh, tham gia Hoạt 
động Công Giáo Tiến Hành, để mở mang Nước Chúa. 

NÓI TÓM LẠI, kể từ khi Phong Trào Cursillo thành lập , từ 
giai đoạn khởi đầu 1988, 1991 cho tới ngày nay ,  đã đào luyện 
được gần 2000 Cursilista trong Giáo Phận San Jose và HAWAI'I,   
Nhờ  thực hiện PALANCA của Phong Trào Cursillo , nên sức 
sống Đức Tin của Cộng Đồng được thêm vững mạnh, vì. Cộng 
Đồng đã có nhiều Cursilista là tông đồ nhiệt thành tham gia phục 
vụ trong các Ban Chấp Hành, các Đoàn Thể Công Giáo Tiến 
Hành như Legio Mariae, Liên Minh Thánh Tâm..Nhờ Họp 
Nhóm, Học Hỏi Phúc Âm..người giáo dân trưởng thành đã ý 
thức được địa vị mình trong Hội Thánh, biết Hợp tác với các 
thành phần khác đề Xây dựng Nước Chúa. Luôn NÂNG ĐỠ, hỗ 
trợ nhau khi vui, khi buồn trong các dịp Lễ Cưới, hay Tang lễ. 

 Mở  KHÓA BA NGÀY để các Tân Khóa Sinh có dịp Tĩnh 
Tâm, học hỏi Giáo Lý , biến đổi đời sống tâm linh, CẢM 
NGHIỆM được Thày Chí Thánh hiện diện trong tâm hồn:”Chúa 
Sống trong tôi”, là một việc vô cùng khó khăn,vượt khả năng của 
loài người. Vì thế, Phong Trào cần kêu gọi các Anh Chị Em Cur-
sillista tại các Giáo Phận toàn quốc, ở Việt Nam và tòan thế giới, 
cùng HIỆP THÔNG, CẦU NGUYỆN, viết PALANCA, để hỗ trợ.  

Thực Hiện PALANCA bằng cách chia sẻ kinh nghiệm đời 
sống kêt hiệp với Thày Chí Thánh với mọi người trong những 
buổi Phát Thanh, hay tham gia dạy Giáo lý, Việt ngữ cho giới trẻ, 
nhất là DẤN THÂN làm việc Bác Ái giúp nghèo khổ, bênh đỡ 
những ai bị oan ức, bị cư xử bất công..đều là những thành quả tốt 
đẹp lâu bền của Phong Trào CURSILLO.  

 L.M.CAO PHƯƠNG KỶ 



BẢN TIN ULTREYA  

22 

THÁNG 9, 2012 

Phong Trào Cursillo Trường 
lãnh đạo đang trong mùa học hỏi 
Sách NHỮNG NGƯỜI MÔN ĐỆ 
CHÚA SAI  ĐI của LM Frank S. 
Salmani, chương X , nói về BẢN 
CHẤT NGƯỜI LÃNH ĐẠO cần 
phải có.  Tôi nghĩ đến anh chị 
em khóa 42 và 43, nên xin có 
những dòng chia sẻ về đề tài 
này.   

    Chắc anh chị em cũng rất 
nhức đầu về Rollo Lãnh Đạo 
(Leaders)  Một Rollo mà mới 
thoạt nghe, nếu không học hỏi 
thấu đáo, có lẽ sẽ bị nhiều ngộ 
nhận.  Cho tới nay, tôi đã nhiều 
năm được Phong trào đào luyện 
mà vẫn cứ...tránh né hai từ lãnh 
đạo…  Bởi vì bản tính con người 
mấy ai thích chuyện khó khăn 
rắc rối và ... đụng chạm.tới đức 
khiêm nhường!   

    Tôi thường thích học hỏi Lời 
Chúa với một tâm tình đắm chìm 
thẫm sâu trong dòng sông Ân 
Sũng Chúa, để kín múc những gì 
là chân lý, khôn ngoan, tinh 
tuyền, thánh thiện của Giáo Hội 

Công Giáo… qua những áng văn 
thơ êm ái dịu dàng tuyệt vời 
trong Kinh Thánh Cựu Ước & 
Tân Ước để được Chúa linh 
hứng… Tôi cũng chỉ muốn suy 
niệm với lòng mong ước Chúa 
Thánh Thần giúp sức, để làm 
một người con ngoan của Chúa 
chứ không muốn nói tới lãnh đạo 
ai, cho dù rằng với các em học 
trò bé nhỏ, tôi vẫn thường hay 
nói "chỉ có Chúa Giêsu mới là 
Thầy của các em".    

    Nhưng, suy đi ngẫm lại thì 
Chúa mời gọi chúng ta, chỉ vì 
mục đích duy nhất, là ta phải tiếp 
tay với Chúa để đem mọi người 
về với Chúa.  Chúa đâu muốn 
gặp một mình ta?  Bởi vậy, làm 
sao tránh né vai trò hướng 
đạo? vai trò đứng mũi chịu 
sào?   Hơn thế nữa,  làm sao 
quên được ánh mắt Chúa Giêsu, 
Thầy Chí Thánh của chúng ta 
trong Ngày Hy Vọng của chiều 
Closura?  … Thầy Chí Thánh đã 
nhìn thẳng vào chúng ta, ánh mắt 
ấy đã chạm vào linh hồn, vào trái 
tim nhỏ bé của chúng ta … và 

BẢN CHẤT NGƯỜI LÃNH ĐẠO CURSILLO 
(Cãm nghiệm theo sách NHỮNG NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA SAI ĐI,  

LM Frank S. Salmani ) 

CURSILLISTA MARIA N B TUYET 
         CURSILLO#60/92 
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Người đã tha thiết rằng: “Chúa 
Giêsu tin tưởng nơi con”.   Còn 
chúng ta, với Sứ Vụ Lệnh trong 
tay cũng đã dõng dạc thề hứa, 
“Và con trông cậy vào ơn 
Thánh Chúa” .   

    Con trông cậy vào ơn Thánh 
Chúa để quyết tâm ra đi phụng 
sự Chúa, phục vụ anh em.  Đâu 
phải bằng tài hèn sức mọn của 
mình, mà bằng vào Ơn Thánh 
Chúa!!!   Làm sao chối đây???  
Làm sao nói lời khiêm nhường 
giả tạo đây???  

    Qua Rollo Lãnh Đạo chúng ta 
học biết rằng:  "Người Lãnh đạo 
Kitô là người dùng Ơn Chúa, 
dung tư cách, tư tưởng, và 
hành động của mình để ảnh 
hưởng và biến đổi người khác 
theo Tinh Thần Phúc Âm trong 
môi trường sống của mình"… 
Và trong The Three  Days, cũng 
trong Rollo Leaders :  "Each 
person is called to place all of 
his/her talents in the service of 
God in their natural envi-
roments...(page 189)...  Cho dù 
là vậy, chúng ta cũng khó mà 
khoác nó lên mình để coi đó là 
bản chất của chúng ta là người 
lãnh đạo cho Chúa được, vì cốt 
mình không có gì để được coi là 
lãnh đạo.  Xét về Tư Cách, về Tư 
Tưởng, về Hành Động... đều 
khiếm khuyết, yếu kém  cho nên 
thường thì chỉ biết cố gắng làm 
sao học hỏi kỹ lưởng những gì 
Chúa dạy, Công Đồng dạy ... 

và đem ra thực hành trong đời 
sống, trong môi trường hành đạo 
của mình mà thôi. 

    Nhưng với lòng mến Chúa, 
lòng biết ơn sâu xa mà Thầy và 
Bạn đã trao ban cho qua Phong 
Trào,  và với tình yêu thương, sự 
khích lệ của anh chị em đồng 
môn… đã không ngừng nắm tay 
mình để cùng cất tiếng De Col-
orès!!! De Colorès.!!!. Ultreya!!!
… Ultreya !!!… thì còn lo gì, 
còn sợ chi ai mà không chịu 
quyết tâm học hành và vâng 
nghe lời Chúa để ra đi phục vụ 
cho Ngài?   

Sách “Những Người Môn Đệ 
Chúa Sai Đi” chương 10, nói về 
“Bản Chất Người Lãnh Đạo 
Cursillo”  Cha Frank, ngài dạy 
rằng: 

Người Lãnh đạo là người biết từ 
bỏ mình để vác thập giá mình 
mỗi ngày mà theo Chúa, phải 
chấp nhận đau khổ và thất vọng, 
phải hãnh diện và kiên định về 
các điều thiết yếu của Phong 
Trào.  ( pg 95) 

Phải liên tục đào luyện học tập 
nhiều hơn nữa vào Mầu nhiệm 
Chúa Cứu Thế Giêsu.    Vì, “hiểu 
biết ít ít là điều nguy 
hiễm!!!” (97) 

Người Lãnh đạo là người cho đi 
chứ không là người lãnh nhận 
(98) 

Người Lãnh đạo luôn đặt nổ lực 
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mình vào nơi mà mình thấy có 
thể sinh hoa trái tốt nhất, hoa 
trái đó là đem thế gian về với 
Chúa Kitô (pg 99) 

Những hình ảnh Cha Frank gợi 
ra trên đây, tôi đã nhìn được rỏ 
nét phần nào qua bức tranh của 
những ngày Tĩnh Huấn Cursillo, 
trong đó có Cha, có Soeur, có 
Anh, có Chị, có em… có tất cả 
những Cursillistas đồng hành 
thương mến của tôi. … đã nói 
lên  BẢN CHẤT NGƯỜI LÃNH 
ĐẠO    Đó là những gì A/C/E 
đang thể hiện trong Yêu thương, 
hy sinh, khiêm nhu, biết cho ra 
tài năng, sức khoẻ, tim óc, tiền 
bạc, vật chất để chia sẽ, chan hòa 
Ơn Chúa cho nhau… đó chính là 
Đức Ái Siêu nhiên mà Chúa đã 
đóng dấu ấn trong tim trong óc 
của các Cursillista qua Khóa Hội 
Học Kitô Giáo 

    Vậy thì BẢN CHẤT NGƯỜI 
LÃNH ĐẠO là phải như thế 
nào, để tôi nhìn vào đó mà làm 
mẫu mực, để học làm NGƯỜI 
LÃNH ĐẠO CHO CHÚA 
KITÔ??? 

Sau nhiều đêm cầu nguyện, tôi 
vẫn còn rụt rè để chia sẽ với quý 
anh chị em những điều Chúa 
dạy, Chúa soi sáng cho tôi về 
Bản chất Người Lãnh Đạo phải 
có (nhất định chúng ta phải CÓ 
cái bản chất đó, vì đó là hành 
trang Chúa trang bị cho chúng ta, 
là những nén bạc Chúa tin tưởng 
trao ban trong khóa học)…  để 

chúng ta CÓ CÁI ĐỂ CHO RA 
để CHIA SẺ với mọi người, với 
tha nhân. với anh chị em… 

Chúa cũng đã cho tôi nhìn lại 
chính mình, nhìn lại từng Anh 
Chị Em, để có thể thẫm sâu ý 
thức về những việc Chúa làm 
trong chúng ta và đã phải thốt 
nên lời: “Ôi nhiệm mầu tình yêu 
Chúa (đủ) nuôi con suốt đời” và 
tôi đã nhìn ra  “Áo mới tuyệt vời 
Chúa khoác cho con vui tiệc hiến 
tế”(Xuân Tưởng, ÔNM)  Ôi, con 
chẳng những được vui tiệc hiến 
tế của chính Mình Máu Thánh 
Chúa ban, mà còn với tấm thân 
hèn mọn của con đây, Người 
cũng không chê, không bỏ,… để 
con được đổi mới tâm hồn, đổi 
mới trái tim để phần nào được 
xứng hợp chung dự phần hiến tế 
của con với Chúa, với anh chị 
em … để tay trong tay: “chắp 
cánh vàng tìm đến Chúa Tin Yêu 
muôn đời không phai” (ÔNM)     
Và giờ đây, con có thể loại bỏ 
mặc cãm tự ti, sự khiêm nhường 
không cần thiết…  để chân thành 
trước mặt Chúa nhìn nhận ra cái 
đẹp của Chúa trong mọi người, 
trong mình, trong anh em môn 
đệ đã được Chúa Sai Đi…để 
thấy được đích thực HỌ là ai: 

1-  Họ là người được Thầy Jesus 
Chí Thánh xuống thế đánh thức 
và trao phó cho đầy đủ quyền 
làm Con của Chúa với tước vị 
Vương giả;  Quyền thừa tự 
Thiên Chúa trong thánh chức Tư 
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Tế;  Quyền xử dụng và công bố 
Lời của Chúa với Sứ vụ cao 
trọng Ngôn Sứ  

2-  Họ là người chuyên tâm cần 
mẫn học hỏi về Chúa Cứu Thế 
Kitô, để biết rõ Sứ vụ của Người 
Con, hầu tiếp nối Chương Trình 
của Chúa dành riêng cho mỗi 
một người làm con Chúa. 

3-  Họ là người kiên trung đứng 
vững trong nhà Giáo Hội với đầy 
đủ trách nhiệm và danh dự của 
người thuộc về Dân Chúa được 
Sai Đi 

4-  Họ là Người Anh Em giàu 
có  Tình Yêu và Ân Sũng của 
Chúa, luôn Khôn ngoan trong 
chia sẻ, Can đãm xả thân trong 
phục vụ, Kiên trì gánh chịu trách 
nhiệm đối với những khó khăn, 
với những sự dữ của thời đại ... 
mà không ngoảnh mặt làm ngơ. 

Với BẢN CHẤT ĐÍCH THỰC 
của NGƯỜI LÃNH ĐẠO CUR-
SILLO Chúa ban đó,  chính  
nó  giúp cho ta có hy vọng được 
thông phần Bản Tính (chất) 
Thiên Chúa.  Đó cũng chính là 

sự cãm nghiệm của một linh hồn 
được đâm rễ sâu trong Chúa, và 
biết để Chúa Kitô được tự do lớn 
lên trong mình, để rồi Chúa cũng 
làm cho ta thêm phần xứng hợp 
với ơn làm Môn đệ, ơn làm 
Người Lãnh Đạo cho Chúa hơn. 

    Từ đây, có thể trả lời một cách 
cụ thể câu hỏi của Cha Frank 

trong sách Những Người Môn đệ 
Chúa Sai Đi:   - Đức tính chính 
yếu nhất để làm một người 
Lãnh đạo Cursillo là gì?     

-  Đó là Đức Ái Siêu Nhiên, mà 
Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh, gọi 
là điều răn mới.   Và Thánh Quan 
Thầy Phaolo thì gọi Đức Ái là 
nhân đức quan trọng hơn cả.  Đó 
là nhân đức làm hành trang quý 
giá và nhẹ nhàng nhất Chúa trao 
ban,  mà người lãnh đạo Cursillo 
sẽ dùng Đức Ái như chiếc cầu vạn 
năng bắc qua những hố sâu vực 
thẫm để đưa mình và mọi anh em 
được đến gặp Thiên Chúa. 

    Từ đó, tôi cãm nghiệm sâu xa: 
nếu là Người lãnh đạo Cursillo, 
phải bằng mọi giá khoác lên mình 
chiếc áo giáp Ân Sũng từ Chúa 
Kitô ban, phải vỏ trang sức mạnh 
từ Chúa Thánh Thần, … để nhận 
được  ĐỨC ÁI SIÊU NHIÊN 
LÀM THÀNH BẢN CHẤT,… 
hầu có cái để hiến mình cho Chúa, 
để chia sẻ cho  tha nhân và là để 
làm nhân chứng Tình Yêu  cho 
Chúa trước mặt người đời.  Xin 
mượn 4 câu thơ của Đức Giám 
Mục Bắc Ninh để nói lên bản chất 
của Người Lãnh Đạo Cursillo.  
(Và cách riêng là tặng cho các chị 
em trong Agatha/Cursillo 1993, 
những người đã luôn âu yếm Pal-
anca cho tôi với câu bắt đầu: “Chị 
Phân thương mến của em” ) 

“Tôi nguyện làm viên gạch dưới 
tường sâu 
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“Tôi nguyện làm viên gạch dưới 
tường sâu 

Làm chât đốt cho cuộc đời ấm 
lữa 

Làm phân bón cho cây đời tươi 
nhựa 

Trĩu quả vàng bát ngát những 
mùa sau”  
(GM.Giuse Maria Nguyễn Q Tuyến) 

Lạy Chúa, 

Để khởi điểm cho công việc lãnh 
đạo Chúa trao phó, 

Con xin cố gắng bắt đầu bằng 
hành động Tình Yêu, 

Xin giúp con được hoán cải trọn 
vẹn 

Để giải phóng con người con ra 
khỏi những ý nghĩ tiêu cực, 

Xin tẩy rữa sạch những vết 
thương đau trong tâm hồn, 

Để con thực sự nhận được Ơn 
Tái Sinh của Chúa 

Lạy Chúa Thánh Thần, 

Xin ban cho con một sinh khí 
mới, một sức sống mới, một tình 
yêu mới, 

Hãy phục sinh trong con, 

Ơn khôn ngoan trong vai trò 
hướng đạo 

Ơn khiêm nhường trong việc 
chăn dắt, 

Ơn trung tín trong việc giảng 
dạy, 

Ơn thánh thiện trong việc thờ 
phượng Chúa. 

Lạy Chúa Jesus, Thầy Chí Thánh 
của đời con, 

Chúng con là những môn đệ theo 
lệnh Chúa truyền, 

Nhất tâm ra đi làm người lãnh 
đạo cho Chúa... 

Xin cho con biết yêu thương tha 
thứ, 

Biết xã thân làm bùn, để cho mọi 
Hồn Sen được nở. 

Xin dạy con hôm nay và mãi mãi 

Biết một tay nắm Chúa, một tay 
nắm anh chị em 

Lạy Chúa,  Và quan trọng hơn 
tất cả, 

Xin cho những Nén Bạc Hồng 
Ân Chúa ban trong khóa học, sẽ: 

“Trở nên mọi sự trong mọi 
người” (1 Cor: 9, 22)  chúng 
con. Amen 
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Trời cao biển rộng trăng tròn 
Chúng mình trợ tá kéo về cùng nhau  

Thi hành trách nhiệm Thầy trao 
Mỗi người một khối mỗi ban vài người 

Nhờ vào Phúc Lộc của Thầy 
Trưởng Ban Điều Hành cứ vậy cầu kinh 

Cầu cho Trợ Tá chúng mình 
Được nhiều sức khỏe lo xong việc Thầy 

Cầu mong tất cả Khóa Sinh 
Được nhiều Ơn Thánh của Thầy ban cho 

Mãn khóa đã đến giờ ngày 
Mỗi người một ngã chia tay ra về 

THÂN TẶNG CÁC ANH, CHỊ, EM TRỢ TÁ XA GẦN KHÓA 42 & 43 
CURS. AGNÈS NGUYỄN THỊ NGUYỆT 

Camp Saint FrancisCamp Saint FrancisCamp Saint Francis   
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DANH SÁCH TÂN CURSILLISTA KHÓA 42 VNSJ-2011 

Decuria GIOAN : 
Francisco Savie Nguyễn P. Thanh Phát  Phêrô Nguyễn Đức Hoà  Dominicô 
Vũ Minh Trí  Antôn Lê Văn Hưởng  Micae Phạm Gia Vĩnh Anh  Gioan 
Baotixita Nguyễn Thành Phát   Gioan Baotixita Trần Đình Thành. 

Decuria GIACÔBÊ : 
Giacôbê Nguyễn Thiên Ân  Giuse Nguyễn Trương Tiến  Giuse Lê Thành 
Nhân  Phaolô Nguyễn Xuân Phúc  Andrê Đặng Đông Hải  Inhaxiô Đoàn 
Bá Đạt  

Decuria MACCÔ: 
Joseph Trần Thiện  Joseph Phạm Văn Thư  Dominico Trần Trọng Ngữ  
Giacôbê Phan Hoàng Tuấn  Henry Vũ Chu Hưng  Phaolô Dương Minh 
Thưởng   Phêrô Trần Văn Sang. 

Decuria PHAOLÔ : 
Vincent Trần Hải Lâm  J.B. Trần Công Phúc  Giuse Nguyễn Văn Quân   
Giuse Maria Phan Bội Châu  Đa Minh Nguyễn Xuân oai  Giuse Trương 
Ngọc Quang  Micae Nguyễn Văn Phúc. 

Decuria MATTHEU : 
Giuse Phạm Hồng Thái  Giuse Vũ David  Vincent Phạm Mạnh Tuấn   
Giuse Đào Mạnh Hà  Giuse Dương Văn Sự  Giuse Hoàng Vân Long  Inha-
cio Đoàn Như Việt  

Decuria LUCA : 
Phêrô Nguyễn Hoàng Peter  Phêrô Trần Quốc Tuấn  Augustin Lê Hồng Sơn 
  J.B. Lâm Hà Tiên  J.B. Nguyễn Xuân Tiến  Phaolô Phạm Hân.  

Decuria ANDRÊ: 
Phêrô Nguyễn Hùynh Đức  Giuse Nguyễn Thanh Tuấn  Phêrô Nguyễn Hùng 
Harrison  Giuse Phạm Kim Thành  Gioan Nguyễn Chính Thoan  Giuse Hà 
Minh  Phêrô Phạm Văn Hùng. 

Decuria PHÊRÔ : 
L.M. Phêrô Nguyễn Ngọc Rạng  Francisco Savie Nguyễn Hữu Độ  Giuse 
Nguyễn Văn Nhât   Giuse Vũ Văn Tuấn  Phêrô Lê Đình Sung  Phaolô Giuse 
Nguyễn Ngọc Anh  Phêrô Trần Ngọc Phương. 
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Decuria GIOAN 

Decuria GIACÔBÊ 
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Decuria MACCÔ 

Decuria PHAOLÔ 
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Decuria MATTHÊU 

Decuria LUCA 
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Decuria PHÊRÔ 

Decuria ANDRÊ 
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Khối GIÁM HỌC 

Khối HÀNH CHÁNH & YỂM TRỢ 
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Khối ẨM THỰC 

Khối PHỤNG VỤ 
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Ban Điều Hành và Cha Linh Hướng 
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DANH SÁCH TÂN CURSILLISTA KHÓA 43 VNSJ-2012 

Decuria THERESA : 
Maria Nguyễn Thị Mỹ Nhung  Elizabeth Nguyễn Huyền-Anh  Maria Nguyễn 
Tracy  Annê Trần Hằng Dayna  Theresa Trần Kim  Madalena Lê Nguyễn 
Như Thương  Theresa Trần T. Trâm Anh   Maria Nguyễn Thu Hằng. 

Decuria LUCIA: 
Anna Phạm Ngọc Kim Loan  Maria Đinh Thu Hà  Catarina Trần Thanh 
Thúy  Cecilia Đinh Ngọc Yến  Maria-Micae Nguyễn Anh Thư  Anne Vũ 
Ngân Hà  Theresa Nguyễn Thanh Chi . 

Decuria CECILIA: 
Maria Đinh Thị Hồng Hạnh  Maria Chung Ngọc Phấn  Maria Goretti 
Nguyễn Ngọc Tuấn Anh  Maria Hoàng Nguyễn Phương Thảo  Maria 
Nguyễn Ngọc Trầm   Anna Trần T. Bạch Yến   Madalena Vũ T. Hồng Hạnh. 

Decuria AGATA : 
Theresa Quách Nancy  Maria Trần Bích Thủy  Maria Đặng Phượng Tần   
Anna Nguyễn Thi Nga  Maria Trần T. Ngọc Diễm  Maria Trương Hoàng 
Nga  Maria Phạm Thúy Lan  Theresa Dương Thị Xuân . 

Decuria MARIA : 
Maria Nguyễn T. Kim Ngân  Maria Trần Thanh Thủy Diana  Maria Nguyễn 
Thị Mão   Maria Vũ Thị Nhung  Maria Nguyễn Thị Nguyệt  Ann Maria 
Phan Thu Tiffany   Maria Phó Trâm Tiên .  

Decuria MARTHA : 
Maria Lâm Vui  Maria Hoàng T. Lệ Hằng  Theresa Bùi Thị Trung   Maria 
Trần Thị Huê  Lucia Nguyễn Thị Tươi  Jeanne-Marie Nguyễn Trần Hạnh   
Maria Trần Mỹ Hương.  

Decuria ANNA: 
Maria Phạm Thị Hoa  Maria Nguyễn Thị Lan  Rosa Bạch Thị Mân Côi   
Maria Vũ Thị Phượng  Maria Trần Tuyết Mai  Anna Nguyễn Thị Liên  
Maria Nguyễn Yến Bình . 

Decuria MONICA : 
Anna Kha Thị Nho  Katherine Ngô Hồng Loan  Maria Chu Thị Hằng   
Maria Nguyễn Ngọc Bích  Anna Phạm Hannah  Maria Nguyễn Kim Hoàn  
Theresa Trần Thị Nghiêm . 
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Decuria LUCIA 

Decuria TÊRÊXA 
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Decuria CECILIA 

Decuria AGATA 
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Decuria MARIA 

Decuria MARTHA 
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Decuria ANNA 

Decuria MONICA 
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BAN ĐIỀU HÀNH 

BAN ĐIỀU HÀNH & LINH HƯỚNG 
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Khối GIÁM HỌC 

Khối HÀNH CHÁNH 
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Khối PHỤNG VỤ 

Khối ẨM THỰC 
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Trang Taâm TìnhTrang Taâm TìnhTrang Taâm Tình   

HÀNH TRÌNH TÌM TÌNH YÊU 
 
Cuộc đời, theo định nghĩa của tự điểnWikipedia là một khái 

niệm trừu tượng, khó định nghĩa cụ thể nhưng hiểu mộtcách 
“nôm na” khi nói đến cuộc đời, thông thường  người ta nghĩ đến 
cái môi trường, sự việc,hoàng cảnh trong khoảng thời gian nhất 
định từ khởi điểm đến kết thúc của một sinh vật như con người. 
Thế cuộc thăng,trầm tạo nên âu lo, hoang mang, bất ổn trong lòng 
mỗi cá nhân và vì thế, nhiềungười cố tìm kiếm… hạnh phúc, ổn 
định, bình an bằng cách này hay cách khác. 

Tôi cũng thế  không ngoại lệ, mọi ngày trong đời sống, từ 
vậtchất đến tâm hồn luôn tìm kiếm… điều gì đó. Giữ lấy, cất kỹ, 
phòng thân với  mong ước nó mang cho mình hạnh phúc bền 
bỉnhưng… nhìn chung vẫn ngỡ ngàng. 

Sắp đến ngày khai giảng trường ThánhGiuse giáo xứ Các 
Thánh Tử Đạo VN Sacramento. Thầy phó tế Nguyễn Nam Tiến 
có gọi  đến để sắp lớp vì tôi ghi danh dạy Giáo Lý/ViệtNgữ. Qua 
giây phút sắp xếp trường, lớp. Thầy giới thiệu ba ngày Tĩnh Huấn 
của phong trào Cursillo. Thầy nóikhông nhiều về phong trào, chỉ 
tóm tắc vài điều rất cụ thể cho tâm linh làm tôisuy nghĩ và không 
dám nhận lời vì nhiều lý do. Thứ nhất  cơm áo, gạo tiền, trách 
nhiệm trong nhữngcông việc thường nhật không thể  thiếu 
vắng.Thứ hai không biết gì về Cursillo. Cursillo là gì? Mục đích?  
Vì thế không dám nhận lời thầy và hứa sẽ trả lờithầy sau, 
nhưng… thầy nói: “ vì thời gian không còn nhiều, tuần tới đã khai 
mạc,xin cho biết sớm nhé!”. Đêm đó thầy làm tôi thao thức không 
sao ngủ được.Cursillo là gì sao thầy Tiến lại giới thiệu cho tôi?  
Câu hỏi trổi dậy mỗi lúc càng mạnh mẽ hơn nhưcó điều gì đó thôi 
thúc. không thể ngủ, ngồi dậy, xuống giường và làm research  để 
biết Cursillo là gì?  



BẢN TIN ULTREYA  

60 

THÁNG 9, 2012 

À, hóa ra Cursillo chỉ là… sống-đúng-tinh-thần-Kitô. Xét 
mình, cảm nghiệm, làm bản phân tích sơ sài, so sánh tôi có sống 
đúng tinh thần như một Kitô hữu chưa? (Bỏ lửng) 

Như có điều gì đó thôi thúc, thôi thúc.Tôi  nói chuyện và  hỏi 
bà xã “ em có thể giúp anh lo mọi việc khi anh đi Tĩnh Huấn ba 
ngày được không?”. Bà xã gật đầu ( mở cờ trong bụng) .Việc còn 
lại là sắp xếp công việc chổ làm. Rồi mọi việc cũng xong (ohhh 
yaaa).Tìm thầy Nam Tiến ghi tên gấp. Ấy thế mới biết…… 

Trong tâm tình lắng, đọng. Hành trình đi tìm lại chính mình. 
Quay về, tìm kiếm SỰ THẬT. Tất cả mọi người (mười tham dự 
viên, hai thầy phó tế các anh chịem những khóa trước, gia đình, 
trợ tá, giám học) trước khi khởi hành quây quần bên Bàn Thánh 
cầu nguyện, mọi người cầu nguyện cho nhau, tôi ích kỷ  chỉ cầu 
nguyện cho riêng mình, cầu nguyện làm“thằng khờ” của Chúa. 
Thằng khờ chỉ biết mở lòng đón nhận, cảm nhận, “sai đâu đánh 
đó” thế thôi! 

Ba ngày Tĩnh Huấn trên đồi, tại Camp St. Francis, đã thay đổi 
toàn diện tư duy tôi, bởi… TÌNH YÊU. Có tình yêu nào cao cả 
hơn chính TÌNH YÊU trao ban mạng sống mình cho người khác. 
Có tình yêu nào quý  bằng tấm lòng cho đi vô điều kiện. Ở đó, tôi 
nhận được từ những Cursillista cái mong ước được cho đi cái tấm 
lòng, cho đi vô điều kiện, làm tôi bỗng nhớ đến lời bài hát: Tình 
Yêu Chúa Cao Vời của nhạc sĩ Phạm Đình Tùng “ Tình yêu Chúa 
cao vời biết bao, làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng 
Chúa ơi”. Ôi, lạy Thầy Chí Thánh, thằng khờ của Thầy phải làm 
gì đây? Làm gì đây? 

Đêm đầu tiên trên núi, ngồi đọc  những bức thư gởi đến từ 
những Palanca. Tôi chưa bao giờ cảm nghiệm được lời Cầu 
Nguyện tuyệt vời như lúc này, chưa bao giờ cảm nghiệm được cái 
cần thiết, cái tha thiết, cái  nóng hực ân tình và gần gủi của lời cầu 
nguyện đến Thầy Chí Thánh như lúc này. Cám ơn đến tất cả Pal-
anca dạy tôi biết làm sao để cầu nguyện, tha thiết để cầu nguyện, 
nóng hực  ân tình để cầu nguyện. Ôi lạy Thầy Chí Thánh, cám ơn 
Thầy đã gởi những Palanca đến bên con, thằng khờ của Thầy. 
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Trong giờ học, tôi  lắng nghe, ghi chép bao điều đáng quí của 
những Rollo. Tôi thực sự xúc động, tâm hồn ngả quỵ trong bài 
giảng và chia sẻ tâm tình đời linh mục: Chiếc Thùng Rác. Bài viết 
của cha Nguyễn Tầm Thường do cha Paul Lưu Đình Dương  diễn 
tả.  Lại đời, lại người, lại những đắng cay, những rác rưới, những 
bẩn thỉu từ môi trường tưởng chừng như trong lành đem đến đổ 
ập xuống chiếc “thùng rác đích thực”: Tâm hồn các ngài.  Tôi 
ngước mắt nhìn lên Chúa Giêsu Kitô. Nhìn vào đôi mắt ấy, đôi 
mắt nhân từ, xót thương. Nhìn vào Trái Tim thắm máu ấy, tôi 
muốn thét lên, gào lên: Thầy ơi, Thầy ơi…….. Thầy ngồi đó cho 
nhân gian (trong đó có con) đóng đinh từng giây, từng phút. Cho 
trái tim Thầy không phải chỉ rướm máu, nhưng từng dòng máu 
thắm loang.  Thầy ơi! Thầy ơi…… 

Sau bài giảng Thánh Thể Chúa Kitô, tham dự viên xếp hàng 
một đi viếng Thánh Thể. Tôi đứng cúi đầu, thinh lặng sau lưng 
anh trưởng Joseph Thu, trong vô thức, đôi tay bổng mở cuốn Chỉ 
Nam ngay trang tôi chưa bao giờ mở, còn mới toanh. Mở ngay 
đúng bài thơ ngũ ngôn, bài thơ PhépLành trang 84 như sau: 

Ôi Thánh Thể cứu tinh 
Đã mở cửa Thiên Đình 
Quân thù tăng xung đột 
Xin cứu trợ,sức linh 
Một Chúa Cả Ba ngôi 
Là vinh hiển muôn đời 
Ban cuộc sống vô tận 
Nơi quê thật chúng tôi 
Thú thật, tôi rất yêu thơ, làm thơ nhiều thể loại khác nhau, lấy 

nhiều bút hiệu khác nhau. Thơ đạo có, đời có và nhất là thơ tình, 
nhưng… ai biết? Vâng, ít người biết nhưng… Thầy biết, Thầy chỉ 
cho tôi ngay bài thơ Thánh Thể trong lúc đang đi tới phòng viếng 
Thánh Thể Thầy. Đó là dấu chỉ Thầy cho tôi biết có Thầy bên 
cạnh tôi, cùng đi với tôi đến viếng Thánh Thể Thầy. Thầy ơi, con 
chỉ là một thằng khờ, yếu đuối, có làm nên trò trống gì cho đời, 
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cho người! Sao Thầy bên con, sao Thầy bên con(?) 
Thầy bên con, con biết, con cảm nhận. Con cố đè nén cảm 

xúc  mình xuống. Nhưng…cố đè chừng nào, cảm xúc càng dâng, 
cố nén chừng nào cảm xúc càng bật, bung chừng ấy, để rồi vỡ oà 
thành người-đàn-ông-biết-khóc bên Thánh  Thể Thầy. 

Đêm thứ Bảy vì không muốn nghe “bản giao hưởng” cuối 
cùng để rồi khi xuống núi phải nuối tiếc âm hưởng của những 
ngày thân thương, cho nên nhét nút hai lỗ tai (đành vậy). Kế bên, 
còn chiêc giường trống vì một anh tham dự viên lái xe đến Camp, 
nửa đường phải quay về vì chuyện emergency  của gia đình cho 
nên… trống…chiếc giường. Đêm thứ Bảy người bạn kế bên đẩy 
chiếc giường trống đó vào sát bên giường tôi, thành ra tự dưng tôi 
có giường đôi rất thoải mái  (Lạy Chúa con, qua những cảm 
nghiệm của hai ngày vừa qua, nếu Thầy đến… nằm kế bên chắc 
con chết mất! Nhưng không, Thầy cho con ngủ an lành). Có lẽ 
quá nửa đêm, chắc là gần sáng (vì không có đồng hồ, nên không 
biết) bất giác giật mình, tỉnh giấc. Nằm đó thao thức, cố dỗ lại 
giấc ngủ nhưng không sao ngủ được. Thôi  thì nằm nhắm nghiền 
đôi mắt, để tâm  cầu nguyện bình an và rồi… review lại cuốn 
phim mới quay trong trí của hai ngày vừa qua.  Lạy Chúa con, 
Chúa lại đến bằng ánh sáng, từ lờ mờ rồi đến sáng dần, sáng 
dần… đập vào mắt. Đức tin con mỏng, giòn.  Sợ quá mở bừng 
mắt tính chạy nhưng…. Hoá ra cha Linh Hướng Nguyễn Vũ ôm 
Chúa Giêsu trên Thập Giá cùng đoàn người phục vụ cầm đèn đến 
cầu nguyện ( vì hai tai nhét nút nên không nghe được  tiếng bước 
chân, chỉ cảm nhận được ánh sáng. May mà chưa co giò bỏ chạy, 
nếu không giờ có huyền thoại thằng khờ chạy trốn Nhan Thánh 
Chúa. Cảm tạ Chúa). Tôi nằm đó, yên lặng. Yên lặng để cảm xúc 
yêu thương chạy rần trong da thịt. Nằm đó để cảm nhận những 
giây phút gần gũi nhất với Thầy Chí Thánh trong đời. 

Qua Tin Mừng kể lại thì Thánh Tô Ma gan quá, Thánh Tô Ma 
thách thức: “ Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Ngài, nếu tôi 
không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào 
cạnh sườn Ngài, tôi không tin” (Ga 20,25). Ấy vậy nhưng khi 
chính Chúa Giêsu hiện ra cùng tất cả các Tông Đồ không biết 
thánh Tô Ma có dám thọc bàn tay vào cạnh sườn  Ngài không thì 
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không nghe Tin Mừng nói. Không chừng Thánh cũng sợ,  cho 
nên không dám thọc tay vào, cho dầu chính Thánh ở cùng con 
Thiên Chúa. Còn tôi…  làm sao khỏi tạo nên huyền thoại thằng 
khờ chạy trốn TÌNH YÊU. 

Xin cám ơn đến các cha, các thầy, ca đoàn “To Mồm”, anh 
em phục vụ nhà bếp, ban trật tự, ban Giám Học, tất cả các Pal-
anca cùng tất cả đã cho tôi cảm nghiệm được TÌNH YÊU THIÊN 
CHÚA  hiện diện trong quí vị.  

Lẽ ra còn rất nhiều, nhiều lắm, nhiều điều để viết, nhưng xin 
cho tôi dừng lại nơi đây và nhận nơi tôi lời cám ơn tận đáy lòng,  
nguyện xin Thiên Chúa là Cha TìnhYêu  tuôn đổ muôn Hồng ân 
đến từng mỗi quí vị và gia đình. 

Thân mến trong Thày Chí Thánh Giêsu 
 

CURS. PHAO LÔ PHẠM HÂN, K.42   
NHÓM GIA ĐÌNH THÁNH GIA 

SINH HOẠT TẠI GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ  ĐẠO VN SACRAMENTO  
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Đêm tái diễn nhiệm mầu Thánh Thể 
Muôn Hồng Ân đổ xuống tràn, đầy 
Cứu cuộc đời tội lỗi con đây 
Ơn Chí Thánh, ngất ngây hồn, xác 
 
Tội thế nhân lẽ ra bị phạt 
Nhưng Thầy Yêu gánh, vác tôi tình 
Lấy thân mình, giá máu Hy Sinh 
Trên Thập Giá mỗi mình riêng chịu 
 
Chiên Vượt Qua, đời không thể thiếu 
Đấng nhân lành xoá nợ nhân gian 
Bữa Tiệc Ly nối kết Thiên Đàng 
Máu sẽ đổ cho muôn, ngàn trọn vẹn 
 
Thầy chủ tế, tiệc tràn nhân ái 
Dặn Tông Đồ “nhớ đến Thầy” luôn  
(Lc22:19) 
Bí Tích này: Mình, Máu, cội nguồn 
Ơn cứu chuộc đến muôn thế kỷ 
 
“Máu giao ước mới và vĩnh 
cửu” (Mc 14.22-26) 
“Sẽ đổ ra” tha tội chúng con 
Thầy lập ra Thánh Lễ Tạ Ơn 
Đấng Chí Thánh vẫn, hằng hiện hữu 

AGAPÉ 
Camp St Francis  niềm an ủi  
Giữa bến đời Thầy đến bên con 
Biển khát khao tấu khúc ngọt ngào 
Đêm lành thánh lệ trào khóe mắt 
 
Những thiên thần quanh con ca hát 

Ánh mắt ngời tha thiết yêu thương 
Con mở lòng cảm nhận tình trường 
Không đánh mất phút, giây, cơ hội 
 
Cùng mẩu bánh trên tay run rẩy 
Ly rượu nồng đậm tính yêu thương 
Thầy, Thầy ơi! Lòng mở hội tưng bừng 
Quanh bữa tiệc chiều buông lành thánh 
 
Hồn con đây, xác con đây ấm, lạnh 
Xin dìu con, dìu con, dìu con 
Giữa cõi đời tăm tối, mỏi mòn 
Xin trông cậy hoàn toàn ơn Chí Thánh. 
 

 CURS. PHAO LÔ PHẠM HÂN, K.42 
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Biến cố máy bơm nước tại 
Camp St. Francis bị hư ngay 
tối thứ Năm khai Khoá 42 đã 
giúp tôi cảm nghiệm sâu xa 
sức mạnh của Palanca cũng 
như lòng phó thác tuyệt đối 
vào Thầy Chí Thánh của các 
anh chị em Trợ Tá. Tưởng 
rằng phải giải tán Khóa 42 vì 
theo luật, nếu không có nước 
chúng ta không được ở trên 
camp. Điều trước tiên các anh 
chị em trợ tá làm là chạy đến 
Lều Thánh Thể tha thiết cầu 
xin Thầy giúp vượt qua thử 
thách này. Rồi các Cha Linh 
Hướng, anh Chủ Tịch, anh 
Phụ Tá Khối 3 Ngày đã thuyết 
phục được Br. Mike cho 
chúng ta được ở lại camp đêm 
thứ Năm cũng như tìm ra 
những giải pháp khả thi đáp 
ứng những nhu cầu về nước 
cho các tham dự viên. Khi các 
tham dự viên bắt đầu cuộc 
tĩnh tâm tối thứ Năm thì toàn 
bộ các anh chị em trợ tá cũng 
bắt đầu làm Palanca bằng việc 
cầu nguyện liên lỉ cùng với 
những hy sinh hãm mình 
trong việc tiết kiệm nước để 
dành cho các TDV và ban ẩm 

Palanca của Khóa 42Palanca của Khóa 42Palanca của Khóa 42   
thực. Có những anh đã không 
màng ăn tối, hăng hái đi xin 
nước ở các nhà lân cận, rồi bị 
từ chối nhưng các anh vẫn 
không nản lòng. Các anh tức 
tốc chuẩn bị những thùng lớn 
bỏ lên xe truck chạy ra cây 
xăng và nhà thờ gần nhất để 
xin nước. Rồi phép lạ xảy ra 
trên đường đi. Vừa ra khỏi 
camp thì các anh thấy có duy 
nhất một căn nhà dân bật đèn 
sáng liền chạy vào gõ cửa xin 
nước. Người chủ nhà có thân 
phụ mới qua đời vài ngày 
trước đó rất niềm nở tiếp đón, 
cho lấy nước 24/7 và chỉ xin 
Phong Trào cầu nguyện cho 
linh hồn người thân mới qua 
đời! 

Thầy đã can thiệp và điều 
hành mọi sự. Biến cố này đã 
giúp tôi xác tín là Thầy luôn 
đồng hành với chúng ta trong 
mọi công việc lớn nhỏ. Thầy 
cùng làm với chúng ta, cùng 
chia sẻ những lo âu và gánh 
nặng của chúng ta. Lúc này 
tôi mới thấm lời Thầy dạy: 
“Anh em cứ xin thì sẽ được, 
cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa 
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Biến cố này đối với tôi là 
một Palanca mãnh lực nhất vì 
hơn 150 người, trợ tá cũng 
như tham dự viên, cùng chịu 
hy sinh một lúc, cùng cầu 
nguyện một lúc trong tinh 
thần phó thác và cậy trông. 
Không có một tham dự viên 
nào bỏ về vì tình trạng thiếu 
nước! Đối với tôi, biến cố này 
không phải là điều rủi nhưng 
thật là một điều tốt lành, kéo 
được muôn ơn sủng của Thầy 
Chí Thánh xuống trên hai 
Khoá 42 & 43 ngoài sức 
tưởng tượng. Nếu chỉ cầu 
nguyện mà không có hy sinh, 
hãm mình thì Palanca chưa 
trọn vẹn. Nếu không biết dâng 
những điều bất như ý lên 
Thiên Chúa trong cầu nguyện 
thì Palanca không thành. Pal-
anca là sách lược hàng đầu 
của PT Cursillo, là máy bơm 
ơn sủng của Chúa cho Phong 
Trào, cho anh chị em Cursil-
lista, cho các tham dự viên. 
Không có Palanca,  chức năng 
của tiền Cursillo, Khoá Ba 
Ngày,  và hậu Cursillo sẽ bị tê 
liệt. Giám Mục Hervás, một 
trong những sáng lập viên 
Phong Trào Cursillo, có nói 
trong thư mục vụ về Cursillo 
như sau: “Chúng ta phải xác 
tín một cách cụ thể rằng tất cả 
mọi sự trong Cursillo đều là 

công việc của ân sủng Chúa. 
Do đó, điều cần thiết là phải 
cầu nguyện và hy sinh hãm 
mình cho được thành công 
trong công tác tông đồ này. 
Những phép lạ của ân sủng 
Chúa được ban cho nhờ lời 
cầu nguyện phó thác, kèm 
theo sự hy sinh; chứ không 
phải nhờ kiến thức hay kinh 
nghiệm.”   
Khi cầu nguyện với Thầy 
trong Lều Thánh Thể, tôi 
nghiệm ra rằng chúng ta chỉ 
thiếu nước có 1 ngày thôi mà 
đã thấy khổ sở, mọi sinh hoạt 
bị xáo trộn và có nguy cơ bị 
giải tán. Qua đó tôi mới biết là 
tôi đã nhận được biết bao ơn 
sủng của Chúa cách nhưng 
không: từng hơi thở của tôi, 
từng nhịp tim của tôi, từng cử 
động của tôi đều là những 
mầu nhiệm mà tôi lại coi đó là 
bình thường.  Đó  mới chỉ nói 
về thân xác. Còn nếu đời sống 
tâm linh của tôi mà thiếu ơn 
sủng Chúa thì sẽ ra sao? Tôi 
nhận ra rằng tôi phải biết để ý 
đến “máy bơm” của tôi nhiều 
hơn, phải xem bộ phận nào đã 
hao mòn cần phải thay, phải 
cho dầu mỡ của đức mến, 
khiêm nhường, tha thứ để 
máy chạy trơn tru, giúp tẩy trừ 
những bụi kiêu ngạo, tự ái, 
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những rỉ sét của chấp nhất, ganh ghét, hờn giận là những thứ làm 
máy bơm “Palanca” của tôi bị kẹt, không bơm được suối nguồn 
ơn sủng của Chúa cho tôi và những người tôi liên hệ. Rất may 
mắn cho tôi là Phong Trào đã trao tặng phương pháp giúp “tune 
up” máy bơm của tôi qua Hội Nhóm, Ultreya và Trường Lãnh 
Đạo, qua đó tôi đã được nâng đỡ mỗi khi gặp thử thách, được 
khích lệ mỗi khi nản lòng, được hâm nóng bầu nhiệt huyết mỗi 
khi chùn bước, và nhất là được vững bước trên con đường về nhà 
Cha qua sự đồng hành và tình bạn thân thiết với các anh chị em 
Cursillista trong Phong Trào.   
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra Ý Chúa trong mọi sự, trong 
những sự việc như ý hay bất như ý, để con biết làm điều Chúa 
muốn,  sống điều Chúa muốn và muốn điều Chúa muốn trong đời 
sống ngày thứ Tư của con. Amen. 
 

CURS. TRẦN THÁI HÒANG 

CÁI MÁY BƠM 

Một chàng trai bị lạc giữa một sa mạc rộng lớn. Anh mệt 
lả và khát khô, sẵn sàng đánh đổi bất kỳ cái gì chỉ để lấy một 
ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng 
lên nhức nhối, thì thấy một căn lều: cũ, rách nát, không cửa 
sổ. 

Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái 
máy bơm nước cũ và gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ đi 
bên cạnh cái máy bơm, anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, 
ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra cả.  

Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều. Lúc này, anh chàng 
mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, 
anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạch viết bằng cách lấy viên 
đá cà lên:  
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"Hãy đổ hết nước trong bình này vào 
cái máy bơm. Và trước khi đi, hãy nhớ 
đổ nước đầy vào chiếc bình này".  
Anh bật nắp bình ra, và đúng thật: 
trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, 
anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh. 
Nếu anh uống ngay chỗ nước trong 
bình, chắc chắn anh có thể sống sót. 
Nhưng nếu anh đổ hết nước vào cái 

máy bơm cũ rỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu 
trong lòng đất – rất nhiều nước.  

Anh cân nhắc khả năng của cả hai sự lựa chọn ; nên mạo 
hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, 
hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc được 
lời chỉ dẫn? Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi 
và không biết có còn chính xác nữa không?  

Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước 
vào cái máy bơm, rồi tiếp tục nhấn mạnh cái cần máy bơm, 
một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, 
nhưng nếu dừng lại, anh sẽ không còn một nguồn hy vọng 
nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm lần nữa, lần nữa... 
nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. 
Anh vội vã hứng nước vào bình và uống.  

Cuối cùng anh hứng nước đầy bình, để dành cho người 
nào đó không may mắn bị lạc đường như anh sẽ đến đây. 

Anh đậy nắp bình, rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ 
có sẵn trên bình:  

"Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần phải cho trước khi 
bạn có thể nhận". 

VIỆT HẢI SƯU TẦM 
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NGHĨ VỀ KHÓA 3 NGÀY CUỐI TUẦN. 

Mỗi năm Phong Trào Cursillo San Jose lại có dịp tổ chức hai 
khóa 3 ngày cuối tuần vào trung tuần tháng tám. Phong trào dành 
cả một năm trời để chuẩn bị và mọi người dường như đã dồn hết 
tâm sức vào việc chuẩn bị này: Nào là việc tuyển chọn tham dự 
viên, nào là kêu mời thành lập Ban Điều Hành Khóa Học 
(BĐHKH), ban rollista, chương trình thực tập rollo, nào là 8 tuần 
tĩnh huấn. Lại còn thông tin liên lạc với các Phong Trào bạn trên 
khắp thế giới để xin mọi người hiệp lời cầu nguyện, những bó hoa 
thiêng qua hy sinh hãm mình, lần hạt mân côi, nguyện ngẫm, 
chầu thánh thể....tất cả đều hướng về các tham dự viên của hai 
khóa học. Bằng tất cả mọi nỗ lực, quý cha Linh Hướng, quý Sr., 
Thành viên Văn Phòng Điều Hành, BĐHKH và tất cả quý anh chị 
em đều như sẵn sàng vào khóa. 

Thế mà như vẫn chưa đủ, giây phút bắt đầu vẫn là những giây 
phút hồi hộp, vui mừng xen lẫn với nỗi băn khoăn với nhiệm vụ 
thiêng liêng cao cả...là điều hành một khóa Cursillo. Thật vậy, 
thánh lễ khai mạc khóa học dành cho các trợ tá, nghi thức trao 
chuông cho Trưởng Ban ĐHKH luôn là những giây phút cảm 
động, không những chỉ với quý anh chị trong BĐHKH mà còn 
với tất cả quý anh chị hiện diện trong thánh lễ ấy. Những giây 
phút cực kỳ thiêng liêng quý báu mở đầu cứ như kéo dài cho đến 
khi khóa học kết thúc vào chiều Chúa Nhật. Các anh chị trong 
BĐH dù đã được chuẩn bị kỹ càng , nhưng vẫn tự thấy thân phận 
con người của mình với những bất toàn, với những thiếu xót đã 
tha thiết van nài Chúa giúp sức. Tât cả những anh chị đã từng 
nhận trách nhiệm chắc hẳn không quên giây phút thánh thiêng 
này. Nhiều anh chị đã nghẹn lời hay dâng lời nguyện với nức nở 
lệ nhoà vì thấy mình được Chúa thương trao ban cho một việc 
ngoài sức con người của mình. Chúng ta không cậy vào sức mình 
mà chỉ muốn là công cụ trong tay Chúa, chỉ muốn là cây viết chì 
trong tay người họa sĩ tài ba là Thiên Chúa, để Ngài với nét chấm 
phá, tạo nên bức tranh muôn màu muôn sắc, tô điểm cho đẹp cuộc 
đời. 



BẢN TIN ULTREYA  

70 

THÁNG 9, 2012 

Trong dòng suy tư đó, chẳng ai dám tuyên bố sự thành công 
của khoá học  là do sức lực của mình. Mọi người đều khiêm 
nhường cúi xuống thú nhận những giới hạn của mình và tôn vinh 
sự thành công tuyệt vời của Thiên Chúa. Từ trước đến nay, khóa 
học nào cũng thành công cả vì Thiên Chúa đã làm những điều kỳ 
diệu trước mặt chúng ta. Cũng có người lắt léo tự đặt câu hỏi: 
Vậy thì lấy tiêu chuẩn nào để đánh giá khóa học thành công? Tinh 
thần vui tươi phấn khởi đã được Thiên Chúa gieo vào lòng mọi 
người là một sự thành công. Cuộc đời bắt đầu với bao niềm tin 
yêu hy vọng vào sự quan phòng và đồng hành của Thày Chí 
Thánh là một sự thành công. 

Phải, không ai tài giỏi để chỉ với một thời gian ngắn mà có thể 
thay đổi được lòng người, xoay biến não trạng của một cá nhân 
hay đánh bật được những tính hư tật xấu đã ăn rễ sâu trong một 
tâm hồn. Tất cả tham dự viên, bằng cách này hay cách khác, bằng 
lúc này hay lúc khác đã phải công nhận rằng khóa học đã đổi mới 
cách suy nghĩ của họ, đã giúp họ nhìn ra Thiên Chúa đã và đang 
đồng hành với mình. Những giọt nước mắt ăn năn hối cải trở về 
như những viên ngọc quý mà chỉ những kẻ trong cuộc mới cảm 
nhận được nó quý như thế nào. Những người con đi hoang, phiêu 
bạt trên đường đời vạn lối vô định,cảm nhận được niềm vui hạnh 
phúc trong vòng tay yêu thương rộng mở của cha mình khi nhất 
định đứng lên trở về; những tâm hồn chai cứng đã thổn thức rung 
động với con tim bằng thịt; những đôi mắt vui trong lệ nhoà khi 
nhìn thấy con đường rộng thênh thang tràn đầy tin yêu phía 
trước...Có một anh đã mạnh dạn phát biểu rằng, thật cứ như một 
quân trường, kỷ luật tự giác và giờ giấc, chương trình cứ răm rắp 
ăn khớp với nhau. Tôi cứ như chới với ngụp lặn trong vòng xoay 
để rồi khi bừng tỉnh thấy Chúa hiện diện giơ tay ra đón mình và 
rồi anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Vừa khóc anh vừa gật 
đầu : tuyệt vời, tuyệt vời... 

Khóa 3 ngày là một bước đầu khởi đi cho một ngày thứ tư với 
những cố gắng để trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn trong hành trình 
về nhà cha của một Kitô hữu đích thực. Phải nói thật rằng, được 
tham dự khóa 3 ngày cuối tuần là một diễm phúc mà Chúa đã 
riêng tặng cho từng tham dự viên và ai nấy đều thấm thía câu 
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"Không phải con đã chọn Thày, nhưng chính Thầy đã chọn con". 
Thầy đã chọn con để biến đổi đời con, cho con sống với hy vọng 
và niềm tin yêu tràn trề. Từ đây, đời con hoàn toàn thuộc về 
Thày. Thày là cùng đích và lý tưởng của đời con. Thày ơi, Thày 
cũng biết con yếu đuối, Thày cũng biết con hay đổi thay, xin 
Thày tiếp tục nâng đỡ và dìu dắt con. 

Sau khi từ giã St. Francis camp, kinh nghiệm của những 
người đi trước cho thấy rằng từ việc cảm nhận được Chúa đang 
hiện diện với mình đến việc yêu Chúa bằng cách làm theo ý Ngài 
là một đoạn đường khá xa, đầy cam go. Chúng ta đang trên cuộc 
đua và Satan cũng không ngưng nghỉ đánh phá chúng ta qua chia 
rẽ, bè phái, hiểu lầm, nghi kỵ, lười biếng, bận bịu kế sinh nhai và 
nhiều lý do khác nữa. Vì thế, để giúp quý anh chị Cursillista phát 
triển và bảo toàn ơn thánh, Phong Trào Cursillo đã cung cấp cho 
quý anh chị hai phương pháp sống ngày thư tư đó là Hội Nhóm 
và Ultreya. Hội nhóm là giúp các thành viên trong nhóm sống 
chung với nhau đời sống Kitô hữu một cách bình thường, vui tươi 
và bền vững, cũng như khích lệ và  nâng đỡ nhau trong tình bạn 
để nâng cao lý tưởng, kiên trì với ơn gọi đã nhận được trong khóa 
3 ngày. Ultreya là một sinh hoạt cho phép cái tốt nhất trong mỗi 
người được truyền đạt cho  càng nhiều người càng tốt trong ngày 
hội của các nhóm thân hữu và  thăng tiến phát triển cộng đồng. 
Đặc biệt, những ai muốn dấn thân hơn trong việc phục vụ Phong 
Trào sẽ đến với Trường Lãnh Đạo. Đây là nơi tạo cơ hội cho 
những Cursillista chọn Phong Trào là ơn gọi tông đồ chính yếu 
của  mình để thăng tiến liên tục đời sống tâm linh và hiểu biết về 
Giáo Hội và Phong Trào.   

Khi tổ chức những khóa học, chúng ta thường nhắm vào 
những tham dự viên, nhưng thực ra những trợ tá, nhưng anh chị 
trong BĐHKH lại chính là những người được Thiên Chúa ban 
cho nhiều hồng ân vô kể. Chúng ta đã cùng làm việc trong tinh 
thần yêu thương và tôn trọng nhau. Dĩ nhiên vẫn có những trục 
trặc nho nhỏ, nhưng ai cũng cảm nghiệm được rõ ràng là Thiên 
Chúa đã đồng hành với khóa học. Qua cái nhìn yêu thương, Thày 
Chí Thánh đã  thấy những cố gắng, những nhiệt thành, những hy 
sinh và những điều tốt đẹp mà anh chị em mình đã làm được. 



BẢN TIN ULTREYA  

72 

THÁNG 9, 2012 

Cùng với tâm tình ấy, mọi người đã có dư lòng quảng đại để cảm 
thông với những thiếu xót, nâng đỡ những bất toàn và hóa giải 
ngay những hiểu lầm do sự mệt mỏi thể xác gây ra. Trong tinh 
thần hiệp nhất, ai cũng cố gắng trở nên tròn, tròn thật tròn trong 
khiêm nhường, khiêm nhường trong suy nghĩ, trong lời nói, cách 
nói, khiêm nhường với tiếng cười, khiêm nhường trong ánh mắt, 
khiêm nhường trong thái độ phục vụ, không phải chỉ với tham dự 
viên và điều quan trọng hơn là đối với anh chị em trợ tá. Tình yêu 
Chúa thiết tha nơi mỗi người biểu lộ qua cung cách phục vụ quý 
anh chị em tham dự viên và phục vụ nhau. Qua tinh thần khiêm 
nhường phục vụ, Chúa đã giúp mọi người tự gọt dũa mình và 
đánh giá cao công việc cũng như công sức của người khác. Tôi 
tin rằng không còn ai có thể biến mình thành góc cạnh riêng biệt 
hay là duyên cớ cho những buồn phiền nhau nếu chúng ta biết lấy 
tình thương của Chúa mà đối sự với nhau vì " đâu ý hiệp tâm đầu 
ở đấy chứa chan niềm vui."  

Nhắc đến Phong Trào Cursillo là nhắc đến một tập thể yêu 
thương chan hòa tình Chúa và tình người. Một số anh chị được 
phân công theo nhu cầu điều hành phong trào không có nghĩa là 
những anh chị em ấy vượt trội hơn những người khác nhưng họ 
phải là người hy sinh phục vụ nhiều hơn. Chúng ta  nên cộng tác 
giúp đỡ những anh chị em này hoàn thành công tác phục vụ cũng 
như trung thành với đức khiêm nhường và âm thầm hy sinh quên 
mình của họ. 

Mỗi năm chúng ta có thêm nhưng anh chị em mới và chúng ta 
càng ngày càng quấn quít với nhau hơn thì sợ gì gian nguy, việc 
gì mà chúng ta không làm được với sự hướng dẫn của Thày chí 
Thánh. 

Mong sao sau mỗi khóa học, chúng ta lại gắn bó với nhau 
hơn, tình Chúa và tình người đâm bông kết trái nhiều hơn. Ngày 
tổng kết khóa học của hai BĐHKH sẽ là ngày chúng ta cùng nhau 
tạ ơn Chúa, cám ơn nhau và rút ra những ưu khuyết điểm để làm 
tốt hơn cho năm tới vì Chúa đã cho chúng ta có cơ hội cộng tác 
vào chương trình to lớn của Ngài. Tất cả những bất toàn trong khi 
điều hành hai khóa nếu có, sẽ được bù đắp bằng niềm vui qua kết 
quả tuyệt vời của khóa học mà Thày Chí Thánh đã ban thưởng 
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cho chúng ta. Sau buổi tổng kết, mọi người sẽ hân hoan vui mừng 
vì mình đã thực sự cống hiến cho Chúa một chút thời gian, một tí 
tài mọn của mình. 

Xin Chúa luôn ban nhiều ơn lành cho tất cả anh chị em Cur-
sillista và chúng ta sẽ cố gắng sống với tinh thần yêu thương " 
một tay nắm Chúa, một tay nắm anh chị em". 

 
De Colores, 
San Jose ngày 26 tháng 8 năm 2012 

CURS. JOSEPH THẨM NGUYỄN 

LỀU THÁNH THỂ…..CÔ ĐƠN! 
Dư âm của hai khóa 42 và 43  còn vang vọng đâu đây ; với 

những sinh họat vui tươi của khối  phụng vụ , những vất vả khó 
nhọc  nhưng vẫn tươi vui  của khối ẩm thực , những vất vả về sổ 
sách , trật tự ,vệ sinh của khối hành chánh ; Những đóng góp 
không tên của khối Yểm Trợ ;  những khó khăn ngay lúc khai 
khóa 42 vì  giếng nước bị hư ; tưởng như sẽ phải bãi khóa  ngay 
khi vừa khởi sự ; nhưng nhờ ơn Chúa  mọi người đã cùng chung 
sức  vượt qua được thử thách nghiêm trọng này, những chia sẻ 
của qúi cha Linh Hướng cũng như của quí anh chị Rolista , bầu 
khí cảm động của đêm tiệc Agapê, ngỡ ngàng của bình minh 
Manhanita , những giọt nước mắt ăn năn của anh chị em tham dự 
viên cũng như trợ tá qua vở kịch Người con hoang đàng . Những 
giọt lệ  mừng vui của anh chị em tham dự viên khi nhận ra ơn 
Chúa mời gọi , và tình yêu thương của Thầy chí Thánh  thật bao 
la nơi môĩ người chúng ta ….  

Thế nhưng có một nơi  , Thầy ở đó ; cô đơn  giữa những nhộn 
nhịp , những chuẩn bị  cho sinh họat cả ba ngày , thậm chí có 
những trợ tá đứng chuyện trò và vui cười lớn tiếng với nhau ngay 
bên …Lều Thánh Thể , mà quên rằng Thầy  yêu dấu của mình 
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đang cô đơn chờ đợi để nói chuyện vớí mình. Ngay cả người viết 
bài này  cũng thờ ơ , suốt một ngày thứ năm   chỉ vào thăm Thầy 
được có  hai lần  …. Cho đến khi  thấy ai đó (có lẽ thấy qúa ít anh 
chị em  trợ tá vào lều cầu nguyện với Thầy) dán lên khung cửa  
phòng hành chánh  mảnh  giấy nhỏ với hàng chữ  “ THẦY 
ĐANG CHỜ ĐỢI CHÚNG TA TRONG LỀU THÁNH THỂ ” 

Và từ lúc đó , nhớ laị lờì Chúa nói với Chị Martha,  khi chị  
phàn nàn với Chúa là Chúa đã  không bảo Maria,  em chị, phụ 
giúp cơm nước để đãi Thầy mà cứ ngồi bên chân Thầy để trò 
chuyện . “Martha , Martha ơi ! con lo lắng nhiều chuyện qúa , chỉ 
có một chuyện cần thiết mà thôi; Maria đã chọn phần tốt nhất và 
sẽ không bị lấy đi “(Luca 10,38-42). 

Từ đó khi không có phận vụ nào cần giúp , tôi luôn ở trong 
lều với Thầy và với anh Quốc; số anh em trợ  tá vào lều cầu 
nguyện cũng nhiều hơn lên ;khi  có những anh chị em khác vào 
thi chúng tôi cùng làm giờ đền tạ với qúi anh chị , khi không có 
ai , Hai anh em chúng tôi khi  lần chuỗi Mân côi, lúc  lần chuỗi 
Lòng Thương Xót  để cầu cho mọi người trong khóa học . 

Nhớ lại buổi chiều thứ năm ; trong khi anh Truởng ban đìều 
hành khóa và cha Linh Hướng đang điều đình với Brother Mike 
và  cùng bàn định phương cách giải quyết vấn nạn  không có 
nước ; thì một số anh chị em trợ tá qùy trong lều Thánh Thể  cầu 
xin ơn Chúa giúp để có thể có phương cách giải quyết tốt đẹp  
chứ không thể bãi khóa như Brother Mike yêu cầu  

 Mọi người vừa lần chuỗi Lòng Thương Xót  xong , thì có 
tiếng ai đó đi ngang qua lều và nói : 

“Chúa sẽ làm phép lạ” và  qủa thật Chúa đã giúp ; với sự giúp 
đỡ của anh Sơn và anh Việt ,BĐH Khóa đã  tìm ra giải pháp tốt 
nhất; tránh được không bị bãi khóa.  Dù hơn một ngày không có 
nước , mọi sinh hoạt vẫn tiến triển bình thường ,theo đúng 
chương trình ; tuy mọi người có vất vả thật nhiều như chúng ta đã 
thấy . 

Khi thấy có được số đông anh em vào lều cầu nguyện , Anh 
Quốc và tôi ra ngoài nhường chỗ cho anh em , Hai anh em bàn 
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định ;  tại sao có qúa ít trợ tá vào cầu nguyện với thầy ? ! 
phải chăng chỗ căng lều không bằng phẳng nên qùy lâu đau 

đầu gối nên ngại ngùng ?! 
Phải chăng gần phòng ăn qúa , bị ồn ào không cầm trí được 

khi ban phụng vụ tập hát ?! 
Phải chăng lều qúa gần nhà vệ sinh làm mất vẻ tôn kính ?! 
Không có dấu hiệu lưu ý , nên đôi khi anh em quên không giữ 

im lặng trong  khu vực quanh lều. ? 
Và hai anh em đống ý  với nhau  : 
Vì anh Quốc có việc phải đi xa  nên không lên giúp khóa 43 

được, nhưng anh sẽ gởi lên một tấm foam (4’x8’) , VH sẽ mang 
thêm  4 tấm cao xu (2’x2’ ) để quí chị trợ tá K 43 qùy đỡ đau đầu 
gối. 

Di chuyển Lều Thánh ra xa hơn, để tránh qúa gần nhà vệ 
sinh , và phòng ăn  , tránh ồn ào được nhiều chừng nào tốt chừng 
đó . Dán bảng lưu ý giữ im lặng quanh khu vực lều Thánh .Việc 
này đã được thực hiện, sáng sớm thứ năm sau khi chở thực phẩm  
lên camp giúp khối Ẩm Thực  . 

Tạ ơn Chúa , qủa nhiên quí chị trợ tá đã sốt sắng rất nhiều, 
dành nhiều thì giờ trò chuyện với Thầy ; bắt chước Maria chọn 
phần tốt nhất và không ai lấy đi được . Chắc Thầy đã rất vui , và 
đổ tràn đầy ân sủng  và  bình an  cho tất cả TDV cũng như trợ tá.. 

Rất mong những khóa sau này,  sẽ có nhiều anh chị em  chọn 
phần tốt nhất , dành nhiều thì giờ trò chuyện với Thầy  và xin ơn 
cho khóa học . 

SAN JOSE 29/08/12 
CURS. VIỆT HẢI  
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Thấm thoát đã hai tuần lễ kể từ ngày tôi rời Camp St. Francis. 
Khóa tĩnh tâm ba ngày đã qua đi như một giấc mơ -  một giấc mơ 
chất chứa những diệu kỳ đã đưa tôi vào một thế giới mới. 

Ngày đầu nhập trại, tôi rất bỡ ngỡ và cảm động trước sự tiếp 
đón nhiệt tình của các anh trợ tá. Sau khi để hành trang vào chỗ ở, 
tôi bước ra ngoài dạo bước quanh trại. Trong lúc ngắm nhìn vẻ vẻ 
đẹp đơn sơ của Camp St. Francis và lắng nghe tiếng sóng biển rì 
rào, tôi chợt thấy lòng mình như chùng xuống và cảm thấy như 
một cái gì đó rất quen thuộc đang giang tay chào đón. Cũng trong 
giây phút ấy, một cảm giác an bình tràn ngập tâm hồn tôi và 
những lo nghĩ về cuộc sống chợt như tan biến. 

Có lẽ cảm nghiệm đầu tiên của tôi là sự nhận thức về cái “tôi” 
của mình. Vâng, cái “tôi” là một một trong những nguyên do đã 
làm cho tôi không thấy được sự hiện hữu của Chúa trong đời sống 
hàng ngày. Những bài thuyết trình của quý Cha, quý anh em thân 
hữu đã giúp tôi ý thức rõ hơn về bổn phận và đời sống của một 
Kitô hữu, những ơn sủng của Thiên Chúa ban xuống cho con 
người cũng như sự cần thiết về phát huy đức tin, đức bác ái, và 
đức khiêm nhường. 

Khóa tĩnh tâm Cursillo đã được tổ chức rất quy mô và chu 
đáo. Ba ngày tại Camp St. Francis trôi qua thật nhanh nhưng đã 
để lại một dấu ấn sâu thẳm trong tâm hồn tôi. Xin cám ơn Thày 
đã chọn con. Xin cám ơn quí Cha, ban điều hành khóa Cursillo, 
các anh em trợ tá và tất cả những người bạn đã hỗ trợ và dìu dắt 
tôi đến gần với Chúa. 
 
 

GIUSE PHẠM HỒNG THÁI. NHÓM MATTHEW – KHÓA CURSILLO # 42 

CẢM TƯỞNG VỀ KHÓA TĨNH TÂM TẠI CAMP 
ST. FRANCIS 
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BỨC THƯ CHO NGƯỜI HỌA SĨ TÀI BA KHÓA 43 

Lạy Thầy Chí Thánh kính yêu, 
Đã gần một tuần sau khóa 43 mà tâm hồn và đầu óc con vẫn còn mãi 

trên camp Saint Francis… Những kỷ niệm khó quên… những ngày sống 
tràn đầy trong hồng ân của Thầy… những phút giây được khóc được 
cười bên nhau và bên Thầy là niềm hạnh phúc tuyệt vời của con. 

Thầy ơi, thật là một hồng ân cao cả cho con, khi con được cùng quý 
chị tham dự viên và trợ tá sống bên Thầy, làm việc cùng với Thầy, tâm 
tình cùng với Thầy trong ba ngày của khóa học… làm sao con có thể nói 
hết được tâm tình cảm tạ của con khi thấy sự hiện diện, yêu thương, đỡ 
nâng chúng con trong từng công việc. Trong thánh lễ khai khóa 43 cho 
trợ tá, chị em chúng con đã khóc rất nhiều vì cảm thấy mình quá bé nhỏ 
so với trọng trách Thầy giao… làm sao chúng con có thể hoàn tất được 
nếu không có Thầy ở bên chỉ bảo. Con còn nhớ sau thánh lễ khai khóa, 
con ngồi trong nhà nguyện với tâm trạng lo lắng vì không biết trong ba 
ngày nữa, con sẽ phải làm gì, nói gì đây. Và khi con mở bài suy niệm ra 
thì Thầy đã trấn an con liền: “Everything is ready, come to the feast… 
Tất cả đã dọn sẵn, hãy tới dự tiệc.” Con nhìn lên hình Thầy và mỉn cười 
“Thầy tếu lâm quá!”… và cũng lại khóc vì thấy sao mình lại không tin 
tưởng phó thác vào Thầy vậy... Rồi sáng thứ sáu, khi con lo lắng không 
biết mình sẽ làm gì và nói gì đây trước khi đưa tham dự viên đến gặp 
Thầy lần đầu tiên, làm sao để cho các tham dự viên hiểu được và cảm 
nghiệm được tình yêu của Thầy, thì Thầy lại thầm thì với con qua bài suy 
niệm trong tạp chí The Word Among Us của ngày hôm đó: “Con không 
cần phải dùng những từ ngữ trao chuốt hay thuyết phục… chỉ cần thành 
thật nói với họ về tình yêu của Thầy... hãy dẫn họ đến gặp Thầy thôi, 
phần còn lại Thầy sẽ lo.” Được Thầy hứa như vậy nên lòng con không 
còn phân vân lo lắng nữa. Con vẫn nhớ lúc dẫn các tham dự viên lên nhà 
nguyện sau rollo Sùng Đạo, khi gần tới nhà tạm con đã thầm nói “Thầy 
ơi, con dẫn các tham dự viên đến gặp Thầy đây, phần còn lại Thầy lo đó 
nhe.” Và quả thật Thầy đã lo hết. Không phải chính các tham dự viên 
cảm nhận được sự hiện diên và tình yêu thương của Thầy, mà chính con 
cũng phải thổn thức khi con tim mình lại được tràn đầy tình yêu thương 
của Thầy. Rồi khi con cùng tham dự viên đến viếng Thánh Thể lần cuối 
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trong khóa học vào ngày Chủ Nhật, sau khi cầu nguyện xong, con mời 
các tham dự viên xuống nhà ăn, thì chính quý chị đã xin được ở lại một 
chút để cùng nhau hát bài “Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi, Chúa lìa con, 
con biết đâu nơi nhờ. Nơi dương gian con giá lạnh đêm mai. Hãy ở lại 
trong cõi lòng con thơ...” Con nhìn lên hình Thầy, và tim con đập mạnh 
như  muốn thoát ra khỏi lồng ngực vì sung sướng... Thầy ơi, làm sao có 
thể nói hết được những hồng ân Thầy đã ban cho chúng con qua từng 
giây từng phút của khóa học. Con sung sướng khi cảm nghiệm được từng 
nét vẽ của Thầy cho bức tranh khóa 43… Và con đã khóc… 

Ngày mãn khóa, chị em chúng con lại ôm nhau khóc khi thấy bức 
tranh khóa 43 của Thầy đã hoàn tất một cách tuyệt vời… khóc khi thấy 
tình yêu mình dành cho Thầy quá bé nhỏ so với tình yêu vô biên mà 
Thầy dành cho mỗi người chúng con… chỉ vì sợ sệt, sợ trách nhiệm mà 
con đã xém một chút “chối Thầy 3 lần” và từ chối những hồng ân mà 
Thầy đã dọn sẵn cho con… con cứ ngỡ mình đủ rộng lượng để “chọn 
Thầy”, nhưng biết đâu là chính Thầy đã chọn con… con đã khóc vì biết 
mình đã được không biết bao nhiêu lời cầu nguyện của quý anh chị cur-
sillista trên toàn thế giới, và nhất là các anh chị em cursillista thân yêu 
của phong trào Cursillo Việt Nam San Jose, đang hiện diện trên camp 
hay đang ở nhà với những công việc âm thầm hy sinh cầu nguyện cho 
khóa học. Con đứng đằng trước được lời khen của mọi người nhưng đâu 
biết là đằng sau con quý Cha, Soeur, và quý anh chị trợ tá đã hy sinh cầu 
nguyện trong từng công việc âm thầm… làm sao con có thể nói hết lời tri 
ân….  

Tất cả là hồng ân! Thầy ơi, chúng con chỉ biết nguyện xin Thầy luôn 
đồng hành với chị em chúng con trong cuộc sống ngày thứ tư còn lại với 
nhiều thử thách, để chị em chúng con được mãi là “cây viết chì nhỏ để 
Thầy viết những lá thư tình yêu cho mọi người, để Thầy vẽ những bức 
tranh tuyệt mỹ cho trần gian… cho dù cây viết chì đó có phải bị gọt dũa 
nhiều lần.. cho dù cây viết chì có bị gẫy cụt vì những nét chấm phá của 
Thầy… điều duy nhất cây viết chì xin là được ở trong lòng bàn tay ấm áp 
yêu thương của Thầy mãi thôi.” 

Lạy Thầy Chí Thánh, chúng con yêu mến Thầy! 
KHÓA CURSILLO 43 VNSJ – 2012 

M.G.K.T. (KHÓA 33) 
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Thật sự đối với phần đông quý anh chị đang sinh hoạt trong phong trào, 
thì cả về thời gian và kinh nghiệm trợ tá của em còn rất ít. Em không dám 
trình bày mà chỉ xin được chia sẽ những tâm tình và cảm nghiệm của mình 
về tinh thần người trợ tá mà thôi ạ. 

Khi là một khóa sinh tham dự khóa Cursillo, quý chị trợ tá đã là những 
chứng nhân thật sống động của Chúa Kitô qua tinh thần phục vụ, bác ái, và 
khiêm nhường của mình. Chúng em là những tham dự viên thấy Chúa ở 
mỗi anh chị em trợ tá, khi thấy quý chị hợp nhất thương yêu nhau, phục vụ 
hết mình, phục vụ những công việc bé nhỏ nhất trong khóa.  

Năm sau đó, em xin tham gia trợ tá, và điều cảm nghiệm sâu sắc của 
em trong lần trợ tá đầu tiên này là tinh thần cầu nguyện của quý anh chị. 
Thật sự khi còn là tham dự viên, mặc dầu đã được nghe trình bày về pal-
anca, nhưng em vẫn không hình dung được là quý anh chị trợ tá đã cầu 
nguyện nhiều như thế nào:  

Nào là từ khi bắt đầu phát đơn tham dự khóa vào tháng 3, các anh chị 
đã bắt đầu tham dự thánh lễ, nguyện ngẫm, chầu thánh thể, viếng thánh thể, 
ăn chay hãm mình cầu nguyện đặc biệt cho hai khóa học.  

Rồi các anh chị trợ tá lại họp nhau lại cùng nhau cầu nguyện trong suốt 
tám tuần tĩnh huấn liên tiếp. 

Trong khóa học, ngay sau khi đón tham dự viên ở phòng rollo xong, 
quý cha cùng quý anh chị em trợ tá cùng họp nhau làm giờ tông đồ trong 
nhà nguyện, và từ đó lúc nào cũng có người cầu nguyện trong nhà nguyện 
hay trong lều thánh thể. Khi các tham dự viên vào nhà nguyện viếng thánh 
thể, thì quý anh chị trợ tá họp mặt nhau cùng quỳ giang tay cầu nguyện tại 
nhà ăn. Một điều đặc biệt nữa là, khi đi trợ tá em mới biết trước khi trình 
bày rollo quý anh chị đi cầu nguyện, sau bài rollo, quý chị lại đi cầu nguyện 
tạ ơn. Hầu như trong mọi công việc quý anh chị trợ tá đều dâng lời cầu 
nguyện. Lúc đó em mới hiểu tại sao tất cả tham dự viên của chúng em đã 
được nhiều ơn Chúa trong ban ngày tinh huấn như vậy.  

Mỗi năm đi trợ tá, em lại được cảm nghiệm nhiều hơn tinh thần yêu 
thương hiệp nhất của các chị trợ tá, khiêm nhường vâng phục, bỏ ý riêng 
mình, và nhất là luôn vui vẻ trong phục vụ cho dù  rất mệt vì thiếu ngủ. Em 

TINH THẦN NGƯỜI TRỢ TÁ 
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vẫn còn nhớ một vài hình ảnh: 
Có một chị trợ tá đã lấy hết áo khoác của mình mang theo cho tham dự 

viên mượn vì các tham dự viên này đã quên mang áo ấm theo. 
Một chị rollista, khi được ban điều hành đề nghị cắt ngắn bài rollo vì 

thời gian đã bị trễ quá nhiều, chị đã hy sinh, không tự ái, vui vẻ vâng lời cắt 
hơn một nữa bài rollo mà mình đã mất mấy tháng để chuẩn bị,  

Em nhớ có một năm, một chị trợ tá khối giám học vì đi làm về trễ, quên 
mang theo giầy thấp, khi đi vào phòng rollo sợ kêu lộp cộp, thế là các chị 
nghĩ ra một sáng kiến, mời chị ngồi xuống để cho một chị khác dán dutch 
tape lên gót giầy. Mà chị ngồi trên ghế thì cao lớn, còn chị ngồi dán tape 
này thì ốm yếu, mảnh khảnh. Em chợt thấy hình ảnh một chú bé đánh giầy 
không được tiền công nhưng rất là vui vẻ và khuôn mặt thì ánh lên vẻ hạnh 
phúc vì được giúp đỡ người khác. 

Một lần gặp một chị đi lau chùi nhà vệ sinh và phòng tắm của tham dự 
viên đi ra với khuôn mặt tươi vui rạng rỡ như mới đi nhận quà về vậy. 

Em cũng nhớ một lần phải chạy lăng xăng lo công việc, em gặp được 
một cái nháy mắt của một chị trợ tá, mặc dù rất là chớp nhoáng qua thôi 
nhưng chứa đựng tất cả sự cảm thông và khích lệ.  

Tất cả toát lên một sự hợp nhất yêu thương mà em nghĩ khó kiếm được 
trong cuộc sống hằng ngày. Em nói là khó kiếm trong cuộc sống hằng ngày, 
vì thật sự khi đặt mình vào những trường hợp trên trong cuộc sống hằng 
ngày, em thấy bản thân mình không phải lúc nào cũng cư xử một cách yêu 
thương như vậy: 

Nếu mà có ai bắt mình phải bỏ bớt bài thuyết trình của mình, chắc lúc 
đó nếu không giận dữ tự ái, cũng có thể “nhỏ nhẹ” trách móc “sao không 
nói trước để tôi khỏi tốn giờ chuẫn bị.” 

Nếu có một cô nào lỡ mang đôi giầy cao gót lộp cộp lên đọc sách thánh 
hay rước lễ, chắc không bị liếc mắt thì cũng bị một cái nhíu mày khó chịu. 

Khi mà phải chìu dọn nhà của, nếu lúc đó mà em có được khuôn mặt 
vui tươi rạng rỡ như chị trợ tá kia, thì trong nhà em chắc sẽ có lớn tiếng la 
lối, hay là những lời cằn nhằn… 

Em tự hỏi “Tại sao 3 ngày trên khóa học, anh chị em mình có thể dẹp 
bỏ được tất cả những kiêu ngạo tự ái để sống với nhau trong yêu thương, 
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vâng phục, hiệp nhất như vậy?” Em nghĩ đó chính là nhờ Ơn Chúa. Ơn 
Chúa quá dồi dào đổ xuống cho tham dự viên, và trợ tá chúng mình cũng 
được hưởng lây.  

Nói tới đây, em nhớ tới hình ảnh cái máng xối mà Cha Kỷ và cha Hùng 
hay dùng để ví người trợ tá. Mỗi người trợ tá là một cái máng xối để qua đó 
Chúa tuôn đổ giòng nước tình yêu và hồng ân của Người đến với các tham 
dự viên. Nếu không có giòng nước đều đặn chảy qua, lâu ngày thì chắc 
chắn cái máng xối sẽ bị bụi bặm lá cây trám đầy, và như thế khi mưa 
xuống, máng xối sẽ bị nghẹt, và nước sẽ chảy tràn ra ngoài. Chắc quý anh 
chị còn nhớ là mỗi năm trước khi vào mùa mưa, thường thì mọi người hay 
don dẹp sạch sẽ cái máng xối để khi mưa xuống thì máng xối sẽ không bị 
nghẹt, và nước sẽ không bị tràn ướt ra ngoài. Em nghĩ Chúa biết rất rõ là 
thật không phải là dễ để giữ cho cái máng xối lúc nào cũng sạch với cuộc 
sống đầy cám dỗ về của cải vật chất, danh vọng lợi lộc, mà đã làm cho cái 
máng xối của anh chị em chúng mình chất đầy những bụi bặm của sự ganh 
ghét, chia rẽ, tự ái, lười biếng… Và em nghĩ Chúa cũng không muốn những 
giòng nước hồng ân của Ngài tràn xuống đất một cách vô ích, nên Chúa đã 
qua phong trào cho quý anh chị em trợ tá chúng mình 8 tuấn tĩnh huấn để 
trào dồi những tinh thần cần thiết của một người trợ tá là tinh thần cầu 
nguyện, bác ái, khiêm nhường, vâng phục, phục vụ, và hiệp nhất... để 
khi lên khóa, những cái máng xối được sạch sẽ, sẵn sàng hứng nhận giòng 
nước hồng ân và tình yêu của Chúa, và chảy trọn vẹn đến các tham dự viên. 
Và như có lần em đã chia sẽ, khi giòng nước hồng ân và tình yêu của Chúa 
đã chảy xuống cho tham dự viên, thì chắc chắn là vẫn còn những giọt nước 
đọng lại trong cái máng xối…  

Em nghĩ chính vì vậy mà mỗi lần đi trợ tá, anh chị em mình lại một lần 
nữa được Chúa chạm vào trái tim của mình, một lần nữa cảm nhận được 
tình yêu bao la của Chúa, một lần nữa nhớ lại ơn gọi chứng nhân tình yêu 
mà Chúa Giêsu đã trao phó cho mỗi anh chị em trong lần mình tham dự 
khóa năm nào… 

Nguyện xin Chúa cho mỗi anh chị em chúng mình luôn là “chứng 
nhân cho tình yêu” của Chúa qua cuộc sống của mình, không chỉ trong ba 
ngày của khóa học, mà là trong suốt đời sống ngày thứ tư còn lại… 

TUẦN TĨNH HUẤN 2, 2012 
M.G.K.T. (KHÓA 33) 
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DANH SAÙCH CAÙC CURSILLISTA ÑOÙNG NIEÂN LIEÃM  
TÖØ THAÙNG 3 - THAÙNG 8/2012 

THAÙNG 3/2012 

SốTT Họ và Tên Ghi Chú Số Tiền 
1 Tony Ton    $     25.00  
2 Hoa Nguyen    $     25.00  
3  Anna Teresa Đào Thu Thủy     $     25.00  
4 A/C Kim Thanh    $     50.00  
5 Phuong Vuong    $     25.00  
6 Maria Nguyen Thi Phuoc    $     25.00  
7 Mary Nguyen    $     25.00  
8 Nancy Ngan Tran    $     40.00  
9 Chi Hồng Mỹ    $     30.00  

10 Giuse Phạm Van Thông & Maria Vu T Loan    $     50.00  
11 Gioan Baotixita Trần Công Minh    $     40.00  
12 Lê Kim Phụng    $     30.00  
13 Nguyen Tuyết Hoa    $     25.00  
14 Bac Sien    $     25.00  
15 Ngo Tam Elan    $     30.00  
16 A/C Hồng & Ly    $     50.00  
17 Trần Xuân Hưởng    $     25.00  
18 Nga Tam    $     25.00  
19 Truc Nguyen    $     25.00  
20 Nguyet Nguyen    $     30.00  

    
  TOTAL:  $   625.00  
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THAÙNG 4/2012 

THAÙNG 5/2012 

SốTT Họ và Tên Ghi Chú Số Tiền 
1 John Nguyen    $     25.00  
2 Le Dinh Khoi & Bui Thi Lien    $     50.00  
3  A/C Thuan Dien     $     50.00  
4 Nguyen Thi hong Nga    $     25.00  
5 Tinh Hoang    $     25.00  
6 Nguyen Thi Toan    $     25.00  
7 Vu Thi Binh    $     25.00  
8 Ngo Cong Tam    $     25.00  
9 Hoang Minh Hung    $     25.00  

10 Matta Bui Thu Thuy    $     25.00  
11 Julie Anh Bui from LA  $     25.00  
12 Tran Marie Quy    $     25.00  
13 Dung Kim Nguyen    $     25.00  
14 Tuan Khieu    $     25.00  
15 Hoa Ly Ly (ủnghộ hai khóa 42 & 43)   $   100.00  

    
  TOTAL:  $   500.00  

SốTT Họ và Tên Ghi Chú Số Tiền 
1 Hang Nguyen & Be Bui    $     50.00  
2 A/C Mai & Giang Nguyen    $     50.00  
3  Minh Ngoc Ta & Trinh Thi Tran     $     50.00  
4 Anna Nguyen Thu Nguyet    $     25.00  
5 Anna Le Kim Phuong    $     25.00  
6 Anna Tran Bich Hop    $     25.00  
7 Thuy Anh & Bill Hoang    $     50.00  
8 Anfongso QuangDuc Tran from SF  $     20.00  
9 Thuy Anh & Bill  donation  $     50.00  

    
  TOTAL:  $   345.00  
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THAÙNG 6/2012 

THAÙNG 7/2012 

SốTT Họ và Tên Ghi Chú Số Tiền 
1 A. Cuong Nguyen    $     25.00  
2 AC. Duy Tuyến    $     50.00  
3 Minh Thành     $     50.00  
4 Teresa Dinh Thi Yến    $     50.00  
5 Hellen Nguyễn    $     25.00  
6 Đaminh Oanh Vũ    $     25.00  
7 Trác Bùi & Tuyết Mai Trần   $   100.00  
8 AC Sáng Bốt   $     50.00  
9 Phương Anh Nguyễn   $     25.00  

    
  TOTAL:  $   400.00  

SốTT Họ và Tên Ghi Chú Số Tiền 
1 Vũ Hữu Luân    $     30.00  
2 Công Nhu    $     25.00  
3 Công Duân    $     25.00  
4 Vũ Phong    $     50.00  
5 Elizabeth Lâm Kim Thúy    $     25.00  
6 Anphongsô PhạmHữu Nghĩa    $     25.00  
7 Khiêm Bùi    $     25.00  
8 Giuse Tô Đình Tân     $     25.00  
9 Anna Nguyễn Phương Anh    $     25.00  

10 Rene Phương & Sang Nguyễn    $     50.00  
11 Chi Nam    $     25.00  
12 Chi Muoi    $     25.00  
13 Chi Hoè    $     25.00  
14 Chi Lan    $     25.00  
15 Chị Tuyết    $     25.00  
16 Chị Yên    $     25.00  
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17 Anh Sang Bui    $     25.00  
18 Chị Ánh Hồng    $     25.00  
19 Chị Liên    $     25.00  
20 Cecilia Phương Nguyễn    $     25.00  
21 Hưng Ngô & Thục Trần    $     50.00  
22 Nguyễn Đức Thành    $     25.00  
23 Matta Ngô Kim Cúc    $     25.00  
        

  TOTAL:  $   655.00  

THAÙNG 8/2012 

SốTT Họ và Tên Ghi Chú Số Tiền 
1 Teresa Diệp Nguyễn    $     25.00  
2 Huê Nguyễn    $     25.00  
3 A/C Hoa & Hiếu    $   100.00  
4 A/C Đạt & Linh Vũ    $     50.00  
       
       

    
  TOTAL:  $   200.00  
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- Structure of Ideas, Eduardo Bonnin        $5.25 

- The Group Reunion, Fr. Juan Capo         $6.50 

- Lower Your Nets, Fr. Juan Capo Bosch  $5.00 

- Origins and Development of the  

Cursillo, by Fr. Ivan Rohloff               $1.50 

- Fundamentals of Christianity,  

by Fr. Frank Salmani                $9.25 

- Theology of the Laity,  

Msgr. Paul Lackner                $7.00 

Whom Shall I Send?,  

By Fr. Frank Salmani               $6.00 

- First Conversations of Cala Figuera 

by Fundacion Cursillos de Cristandad       $8.00 

- Friendship: The Art of Happiness, 

by John Cuddeback              $11.95 

- Reunion of the Group,  

By Eduardo Bonnin                $1.50 

- The How and the Why,  

By Eduardo Bonnin                $3.00 

- Let's Keep the Fourth Day Simple          $3.00 

- The Catholic and Social Justice              $2.00 

- Reaching Jesus              $12.00 

- New American Bible               $6.00 

- Our Fourth Day                $3.50 

- The Cursillo Yesterday and Today  

by Fr. Juan Capo                $6.00 

- Family Sharing Using the Cursillo Method,  

by Ken and Teresa Sittenauer                 $3.25 

- Cursillo Spiritual Formation Program,  

by Fr. David Knight  $7.00 

- His Way, Fr. David Knight              $10.00 

- Why Jesus?, Fr. David Knight              $16.00 

- To Follow His Way, Fr. David Knight    $7.00 

- The Lay Members of Christ's Faithful  

People (Christifideles Laici),  

by Pope John Paul II                  $9.00 

- Go and Make Disciples, by the  

- National Conference of Catholic Bishops     $10.25 

- Cursillo - What is it?                $1.50 

- The Road of Hope,  

By Bishop Francis Nguyen               $1.50 

- Cursillo - What is it?  

(English, Spanish, Vietnamese)                 $1.50 

- Sponsor's Book (Vietnamese)                 $1.00 

- Whom Shall I Send? (Vietnamese)          $6.00 

- Our Fourth Day Booklet (Vietnamese)    $3.50 

- Crucifix (traditional, 3")                 $4.00 

- Picture of Jesus (Recreation of Shroud)   $1.25 

- Evangelization in the Modern World  

(Evangelii Nuntiandi), by Pope Paul VI    $3.75 

- The Precursillo, Gerry Hughes                $2.50 

TITLE PRICE 

Quyù anh chò coù theå ñaët mua saùch thaúng töø VP Trung Öông qua ñòa chæ:  

https://www.natl-cursillo.org/orderl.html 



VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH 
ÑÒA CHÆ LIEÂN LAÏC: 

2586 Greenrock Rd.,Milpitas, CA 95035 
 

LINH HƯỚNG 
Lm. Andrew Nguyeãn Vuõ 

408-291-6280 
CHỦ TỊCH PHONG TRAØO VNSJ 

Joseph Huøynh Quoác Thu 
408-946-1910 

PHOÙ CHUÛ TÒCH PT 
Giuse Nguyeãn Vaên Kính 

408-926-6975 
THÖ KYÙ 

Maria Goretti Nguyeãn Thuøy Anh 
408-209-5508 

THUÛ QUÕY 
Gioan Vuõ Duy Ñaït & Maria Vuõ Thuøy Linh 

408-578-3907 
KHOÁI TIEÀN 

Jerome Vieät Haûi 
408-873-8530 
KHOÁI BA NGAØY 

Giuse Nguyeãn Taân 
408-425-2696 
KHOÁI HAÄU 

Giuse Nguyeãn Vaên Thaåm 
408-269-7178 

KHOÁI TRUYEÀN THOÂNG 
Joseph Ñaøo Tieán 

408-386-5696 
TRANG NHAØ 

http://www.viet-cursillo.com/index.htm 
Dom. Savio Nguyeãn Traàn Duy 

408-223-9373 

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO 
TRÖÔÛNG TRÖÔØNG LAÕNH ÑAÏO 
Joseph Traàn Thaùi Hoaøng 

408-532-0548 
PHUÏ TAÙ TRÖÔØNG LAÕNH ÑAÏO 

Maria Nguyeãn Thò Mai 
408-460-7946 

PHUÏ TAÙ TAØI LIEÄU 
Micae Phan Vuõ Haûi AÂu 

510-468-9174 
PHUÏ TAÙ KEÁ HOAÏCH 

Joseph Vuõ Quoác Linh 
408-569-7581 

SAÙCH & TAØI LIEÄU CAÊN BAÛN VEÀ 
PHONG TRAØO CURSILLO 

MUÏC  LUÏC 
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 Lời Thầy 

� Thư Cha Linh Hướng  

� Thư Chủ Tịch PhongTrào VNSJ 

� Tình Yêu Cha (thơ) 

� Hình Ảnh Tám Tuần Tĩnh Huấn  

� Tinh Thần Cầu Nguyện 

� Lý Tưởng và Phương Pháp Hoạt  

Động của PT Cursillo    

� Bản Chất Người Lãnh Đạo Curs. 

� Camp Saint Francis (thơ) 

� Thư Tín Văn Phòng Trung Ương 

� Cơ Chế Của Phong Trào Cursillo 

� Danh Sách và Hình Ảnh K.42 

� Danh Sách và Hình Ảnh K.43 

� Danh Sách Ân Nhân Yểm Trợ 

� Hành Trình Tìm Tình Yêu 

� Agapé (thơ) 

� Palanca của Khóa 42 

� Cái Máy Bơm 

� Nghĩ Về Khóa 3 Ngày Cuối Tuần 

� Lều Thánh Thể … Cô Đơn! 

� Số Người Công Giáo Mỹ Đặt… 

� Danh Sách Đóng Niên Liễm 

� Title Price 

 


