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Li Ng
B n tin Ultreya khiêm t n ny n vi b n c, thay vì K
Yu nh ã thông báo.
B n tin ny c ph bin vi ý nguy n chuyên ch mt s
hình nh và bài v liên quan hai khóa tnh hun Cursillo 44
và 45 va qua.
Vi c phát hành K Yu ánh du 25 n m Phong Trào Cursillo Ngành Vi t Nam Giáo Phn San Jose cn thêm thi gian
 hoàn thành. Xin chân thành cáo li và c mong s thông
c m ca b n c và quý thân ch ng h K Yu.
Trong nim vui hai khóa tnh hun Cursillo 44 và 45 va
hoàn thành, chúng ta không ngng dâng lên Thy Chí Thánh
li t n t áy lòng và cu xin n sng ca Thy luôn ng
tr tâm h!n chúng ta.
Thân ái,
Thay m"t V n Phòng #iu Hành,
Gioan Trn Hiu
Ch Tch Phong Trào
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Th Linh Hng
Quý Anh Ch Em Cursillistas Quý Mn,
Trc ht tôi xin c chào mng n quý anh ch em thu c Khoá 44 và 45 nói riêng và t t c quý
anh ch em Cursillistas nói chung trong tình yêu th ng và hi p nh t trong Chúa Giêsu Kitô, Thy Chí
Thánh ca chúng ta. T n Chúa chúng ta ã hoàn thành hai khóa hc trong ân sng ca Chúa.
Khi c hi  vit vài dòng chia s sau khi tham d khóa, tôi cht nh ti câu chuy n sau ây.
Trong m t L An Táng, m t cô thiu n c mi lên  chia s c m nghi m v ngi qúa c thì cô ta
ã nói lên c m nghi m ca cô nh sau: “Tht s con cha bao gi th y Chúa và con cng cha bao
gi nghe ting Ngài, nhng con c m nhn c s hi n di n ca Ngài m t cách r t t tng và sâu
m qua ngi m r t th ng yêu ca con ang nm ây. Sut cu c i ca m con, m luôn sng hy
sinh cho con. M con luôn luôn bên cnh v v, nâng niu và yêu th ng. B!i l" ó, con c m nhn c
s hi n di n và tình yêu ca Chúa qua chính i sng và vi c làm ca m con.” Tht vy, Thiên Chúa
mun dùng chúng ta  chúng ta tr! nên tay, chân, m#t, mi ng, v.v… ca Thiên Chúa cho nhau. Ch#c
h$n tuy t i a s chúng ta không th y cng nh không nghe ting Chúa nh chúng ta i thoi vi
nhau. Tuy nhiên, chúng ta có th c m nhn tình yêu và s hi n di n ca Ngài qua quý anh ch em
chung quanh. Và ó là s c m nghi m và ánh  ng lòng tôi nh t khi tôi c dim phúc tham d
Khóa 3 Ngày.
Tôi th y hu ht t t c quý anh ch em trong ban iu hành, ban tr tá cng nh trong ban ym tr,
u nim n!, h%ng say, nhi t thành trong công vi c ca h  giúp & nhng quý anh ch em tham d
khoá. H làm vi c r t âm thm và qu ng i. Trên ht t t c h làm vi c vi m t 'c tin trong tinh
thn yêu th ng tha nhân. Chính nhng iu này ã ánh  ng tôi r t mnh. D( nhiên, nhng gi
chu, c kinh, cu nguy n và Thánh L u em li cho tôi s bình an và thêm nhi t huyt, nhng
chính vi c làm ca quý anh ch em )c bi t trong ban iu hành và tr tá ã giúp cho tôi th y rõ h n là
chính Chúa dùng quý anh ch em  em tình bác ái, s tôn trng và yêu th ng n mi ngi tham
d khoá. T nhng công vi c ln ti nhng công vi c không tên nh làm v sinh cho “restroom” ca
chúng tôi—m)c dù có nhiu iu tôi không th y—nhng tôi c m nhn quý anh ch em ã làm vi t t c
con tim và luôn kt hi p vi Chúa Giêsu Thánh Th và M Maria. Chính nhng công vi c t vit b ng
tên, trang trí, *m thc, tip ón, nhng lá th Palanca, nhng rollo mà quý anh ch em chia s vi t t
c s chân thành, yêu th ng và còn nhiu iu khác na ã em li nhiu n tng tt và giúp tôi liên
t!ng vi tình yêu ca Chúa m t cách sâu m h n. Chính nhng iu này c ng thêm vào gi Chu
Thánh Th tra Th' B y cng nh nhìn th y quý anh ch em Curillistas ã hy sinh lái xe lên vào êm
Th' B y—Agape— nâng & và +ng hành vi chúng quý anh ch em. Có nhng git l ã c trào
ra m t cách vô t và không t ch c; nhng git l ó c bao g+m bng nhiu c m xúc ca s
d n thân ca quý anh ch em. Ngoài ra ó cng là nhng git nc m#t thng hi, hnh phúc và tri ân.
Nói tóm li ó là m t c m xúc r t ngt ngào và d chu trong ân sng ca Thiên Chúa. Nói chung, tôi
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t n Chúa vì ã có nhng git l y ý ngh(a y.
Nói riêng v v n  s nhi t tình ca quý anh ch em là  ng c r t mãnh li t làm tôi có nhiu c m
xúc; tôi cng hiu c có l" vì ch- có 3 ngày nên mi ngi d dàng sng cho i và yêu th ng h n.
Có th khi mi ngi tr! li cu c sng bình thng s" khó thc thi nh th mi gi và mi ngày. Dù
vy cng ã  làm cho tôi ngây ng t và c m nghi m c tình Chúa và s làm vi c ca Chúa qua tha
nhân. Qua tinh thn, hy sinh và m t 'c tin bén r xâu trong Chúa ca quý anh ch em trong ban iu
hành cng nh tr tá cng ã giúp tôi tip t/c thêm du vào ngn l0a ang cháy trong lòng tôi t khi
tôi có trí khôn và c chn theo Chúa qua n gi Linh M/c. Qua nhng hành  ng y tình bác ái
y ca quý anh ch em ã giúp tôi suy ni m v i sng Linh M/c ca tôi. Tht s dù c Chúa chn
làm Linh M/c i i ca Chúa vi m t n Thánh siêu nhiên và cao quý vô cùng, nhng tôi cng chlà m t con ngi bình thng và có nhng khim khuyt. Vì vy, l#m lúc vì thân xác yu hèn nên có
nhng lúc tôi cng ã không có  can  m và ngh lc  làm nhng công vi c mình ph i làm dù
trong tâm trí r t khát khao mun làm. Nên khi th y quý anh ch em làm vi c h%ng say không bit m t,
luôn có n/ ci trên môi và vi s tran hòa ca tình ngi ã  gây thêm men và làm cho tôi c g#ng
h n trong Thiên Ch'c Linh M/c cao quý này. 1 r+i tôi cng tip t/c không ngng  tr! nên ôi
chân, bàn tay, c)p m#t, trái tim và mi ng l&i ca Chúa cho giáo dân r t quý mn ca tôi, cng nh
nhng ngi tôi g)p. Và nh ó mà tôi cng liên t!ng ti câu nói ca 1'c H+ng Y Phanxicô Xaviê
Nguyn V%n Thun  luôn h%ng say và c g#ng sng cho mình và cho tha nhân trong ân sng và tình
yêu ca Chúa:
“Chm này ni tip chm kia, muôn triu chm thành mt  ng dài.
Phút này ni tip phút kia, muôn triu phút thành mt cuc sng.
Chm m i chm cho úng,  i s  p.
Sng m i phút cho tt  i s thánh.”
Xin Chúa tip t/c ban cho quý ban iu hành, quý tr tá và t t c nhng ai ã có công s'c và dâng
nhng hy sinh cho Khóa 44 và 45, c thêm lòng mn và nim tin  quý anh ch em luôn h%ng say,
nhi t thành em Chúa n cho chính quý anh ch em và cho tha nhân. Tôi cng tha thit xin quý anh
ch em cng cu nguy n cho tôi  tôi có th sng Ngày Th' T ca tôi nh ba ngày mà chúng ta ã
sng trên Camp St. Francis. Song song, xin cu nguy n cho tôi  tôi luôn là m t m/c t0 tt lành và là
y t kiên trung cho cánh +ng truyn giáo ca Chúa. Tôi cng s" nh ti quý anh ch em trong li
cu nguy n ca tôi. Xin Chúa luôn chúc lành cho chúng ta  chúng ta luôn thc thi tôn ch- ca
Phong Trào: “M t tay n#m Chúa, m t tay n#m anh ch em.”

Quý Mn Trong Chúa Giêsu Kitô, Thy Chí Thánh,
L . A N V
L H P T
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Th Ch Tch
CHÀO MNG TÂN CURSILLISTAS
KHÓA 44 & 45 VNSJ
Tháng 8, 2013
“Th r+i anh ta 'ng lên i v cùng Cha.” (Lc 15:20)
Quý anh ch Tân Cursillistas thân mn,
Hân hoan chào mng quý anh ch ã hoàn thành Khóa Tnh Hun Cursillo! Ba Ngày tuy ng:n ngi
nhng ân phúc tht d!i dào. Hy vng r=ng, du n khóa hc không nh>ng c gìn gi> lâu bn mà càng
ngày càng th ng tin trong cuc s ng (c tin ca quý anh ch.
Trc nim vui g"p gE Thy Chí Thánh và nhn ra bit bao iu kF di u Ngài ã làm, chúng ta
không ngt dâng lên li c m t :

“Ly Chúa, chúng con ht lòng c m t,
k ra ây muôn vi c l Chúa làm.
Mng Ngài con hân hoan nh y múa,
àn hát kính danh Ngài, ly 1 ng Ti cao.”
(TV 9:2-3)
# tip t*c s ng trong ân sng và gìn gi> ngn lOa mn ã c nhóm lên trong khóa, Phong Trào
khuyn khích quý anh ch tích cc dn thân vào i s ng ph*ng v* ca Giáo Hi, cng nh tn d*ng
các phng pháp mà Phong Trào ã c ng hin là Hi Nhóm và # i Hi Ultreya. Các phng pháp ny
ã c ch(ng nghi m hi u qu , giúp i s ng  o ca chúng ta mi ngày mi phong phú hn.
Phong Trào Cursillo Ngành Vi t Nam Giáo Phn San Jose hân h nh ghi tên quý anh ch vào trong
danh sách các thành viên ã d khóa do phong trào t ch(c, và c mong sR c cùng n:m tay quý anh
ch vui v' s ng tinh thn Cursillo trong các môi trng ca cuc hành trình ngày th( t.
Cu xin Thy Chí Thánh tip t*c chúc lành cho tt c chúng ta.

Thân ái,
Thay m"t V n Phòng #iu Hành
G T H,
C T P! T"
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HÌNH NH KHÓA TNH HUN 3 NGÀY—KHÓA NAM 44

15/8- 18/8/2013
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HÌNH NH KHÓA TNH HUN 3 NGÀY—KHÓA N 45

22/8 - 25/8/2013
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Thánh ã giao phó, tôi ã cu xin "c bi t cho các
ch c tràn y Thn Khí ca Thy. Tôi càng
c m thy xót xa khi chính tôi không làm c gì
cho khóa hc n m nay.

“Bun i, ta xin chào mi …”

SauCnMaTriLiSáng
M"c du ã nh:c nh chính mình trong my
tháng trc và nht là trong su t 8 Tun Tnh Hun
r=ng vì tình tr ng s(c kh$e. Vì s(c kh$e, n m nay
tôi không th n làm tr tá cho Khóa 3 Ngày, th
nhng nh>ng ngày gn k khóa Nam 44, tôi b:t u
thy xao xuyn trong lòng vì bit r=ng n m nay tôi
không th n d Thánh L khai khóa ca tr tá vào
chiu th( N m và Thánh L mãn khóa vào chiu
Chúa Nht nh h=ng n m. Tôi nh n Khóa 3
Ngày 2012, tôi theo sát chng trình ca các rollo
và cu nguy n tht nhiu…
Ni bu!n dâng cao trong nh>ng ngày trc khóa
N> 45, ng!i  nhà vit th palanca mà trong lòng
n"ng tru và có ni bu!n ã thc s xoáy vào tim tôi
b:t u t sáng sm ngày Th( N m. Lúc ch Vng
và ch Phng Anh ghé qua nhà tôi trc khi hai ch
lên ng làm tr tá—chúng tôi ôm nhau nc m:t
lng tròng…
K t gi phút ó, tôi (ng ng!i không yên, có
lúc tôi ã thm trách móc Thy Chí Thánh nh h!i
còn th u, ã gin hn mW tôi mi khi mW không
cho tôi i theo mW.
Th r!i trong su t my ngày cu i tun, tôi dùng
thi khóa biu mà tôi ã c giao cho—nhi m v*
Trng Kh i Giám Hc n m trc—tôi theo dõi
tng ngày tng gi...
T nh>ng khung c nh các ch tr tá ln lt
cùng nhau n doanh tr i, Camp St. Francis, trong
sng mai bui sáng ca vùng bin quen thuc, t
xách vali vào phòng, chn ging, chn ch, b:t tay
vào vi c, mi ngi mt vi c—k' thì ch y xuôi
ngi ch y ngc t phòng hành chánh n phòng
ng tham d viên, qua n phòng rollo tr v nhà
nguy n; k' thì ch y xu ng phòng n  n mt b>a
cm Vi t Nam tht tuy t vi, chuy n trò thân mt
m m, trc khi tip t*c công vi c cho kp gi d
L khai khóa ca t tá và ón tham d viên.
Nh>ng hình nh ca Khóa 3 Ngày c( th ln
lt din tin trong tâm trí tôi, lo l:ng cho các ch,
có ch thì va mt mW, có ch thì va t bi t ngi
cha thân yêu ngày hôm trc, ngày hôm sau ã xách
gói lên ng  thi hành nhi m v* mà Thy Chí
26

Khi cu nguy n cho các ch Tham D Viên, tôi
c hình dung tng khuôn m"t ca mi ch em Tham
D Viên, t các em tr' tht tr' cE b=ng tui các con
tôi, cho n các ch ã i qua 60 n m cuc i. \
khóa, các ch không phân bi t tui tác; tt c các ch
em ã áp l i li mi gi, ã t m b$ l i sau lng
nh>ng vng bn ca th gian, ã n vi Thy Chí
Thánh. Nh>ng khuôn m"t ang ch m chú c g:ng
thâu thp nh>ng li d y b o ca Thy qua nh>ng
bài rollo,…tôi cu nguy n tht nhiu cho mi Rollista, cho các anh ch trong Ban #iu Hành, các ch
tr tá trong các kh i theo tng din tin ca mi s
vi c trong khóa mà tôi ã c dim phúc tham d
trong 6 n m qua.
Ngày th( Sáu qua i vi ánh tr ng ph n chiu
trên m"t bin êm m, xuyên qua ngn lOa tr i
bùng cháy rc rE si m tâm h!n các con cái ca
Thy, ang tay trong tay quây qun bên nhau.
Nh>ng n tng tht rõ r t ó, có lúc tôi tng
chng nh tôi ang c m nhn c hi m.
Tôi nh tht nh chng trình ca ngày Th(
B y, mt ngày tht bn rn mà chúng ta thng gi
là “ngày cao im”, cao im ngay c trong c m
xúc ca tôi trong nh>ng n m qua và n m nay mt
c m xúc tht "c bi t ca ngi v:ng m"t.
Sáng ngày Chúa Nht tuy c th tôi còn m t
nhiu sau ln ch>a tr chemo hai hôm trc, tôi ã
mng thm vì bit r=ng ch^ còn mt ngày n>a thôi,
mi vi c sR hoàn tt theo Thánh Ý Thy… và ni
bu!n da dit trong my ngày qua ã thc s c
thay th b=ng ni vui mng khôn t khi nhn c
cú i n tho i t ch Phng Anh cho bit là ang
trên ng v, tôi ã th phào nhW nhõm và tôi tht
c m ng ón chào ch Mai, anh ch Hiu Lan và
ch Phng Anh kh n vi bình hoa tht Wp t ch
Phng Anh cùng các ch H!ng M_, ch Vân, ch
H!ng Cúc, ch Tuyn và ch Thùy Anh gi t"ng,
bình hoa mà ã  di chân dung Thy Chí Thánh
trong Khóa 3 Ngày, nay tôi c dim phúc "t
di chân dung Thy ni bàn th trong nhà tôi, còn
h nh phúc nào hn… các ch em thân thng ca
tôi i, tôi ã c Thy n bù b=ng món quà c*
th nói lên tình thng yêu ca các ch ã dành cho
tôi, ch khác nào nh>ng món quà mW thng hay
mang v  xoa du ni bu!n ca tôi thi th u…
“Bit l y gì c m mn, bit l y chi báo n…”
Agnes Nguy#n Th Nguy$t, Khóa 33
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Lý do nào ã a anh n
ây d khóa n!m nay?
“Em d khóa  tìm hiu.”
—H%i
“Em c ngi anh gii thi u ti ây. Em c
nghe v PT và n ây  hc h$i và câu nguy n.”
—S'
“Em ti ây t New York. MW em nói ph i i cái
này. Th=ng Thành nói d khóa n m trc… Em
thy s thay i ln trong con ngi ca nó, thì
em nói, em cng i thO xem.”
—Hùng
“Em có my ngi b n cng ã d khóa, em thy
t*i nó tính tình thay i, d thng, hay l:m… Em
cng mu n tham d phong trào này.”
—Jonathan
“Em có my ngi b n d khóa n m trc. I want
to come and see.”
—Lch
“V em và b E u khuyn khích d khóa. Em
cng không bit Phong Trào và chng trình nh
th nào.”
—Duy Anh
“Em ti t New York. MW em nói là nên i cái
này. Em cng cha bit tht s n ây  làm cái
gì. Em mu n thO xem trong thi gian ti sR c m
nghi m cái gì và cng mong r=ng sR giúp cho i
s ng v  o và linh h!n sR c thanh th n hn.
Hy vng mình sR  t c cho s s ng.”
—S(n
“Tôi n t Oakland. Tôi  ng ký lâu r!i n m nay
mi c.”—M'

“Tôi bit Cursillo t h!i còn  Vi t Nam. Tôi bit
Phong Trào hng d;n con ngi n vi Chúa
mi ngày c gn hn.”
—New York
“Mt ngi chú gii thi u em d khóa n m nay.
Em âu bao gi bit Cursillo là gì âu.”
—Quý Phong
“Ti ây d khóa là tình c. Có nhiu b n sinh
ho t trong Phong Trào Cursillo and they said: it is
the best place to be.”
—Tú
“Anh ch Nam Ngha gii thi u. Lý do em d
khóa là vì lòng tò mò… Ti ây, em thy rt là
vui, tinh thn ph*c v* vi nhau. “
—V)ng
“Rt hân h nh c ngi ch gii thi u. Tôi thy
rt là vui có Cha Nguyn Tm Thng, Linh
Hng cho khóa này”.
—T
“Tôi ch^ nghe bit và tôi ch^ mu n i xem chng
trình ra làm sao.”
—*t
“Tôi i l và thy anh ch em Cursillo làm vi c rt
là h ng hái. Tôi mu n b:t chc.”
—Phan
Lý do d khóa, vì có my anh em cùng sinh ho t
trong th ng tin hôn nhân r i. Lý do chính là
mu n th ng tin hn trong i s ng  o.”
—D+ng
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HÌNH NH TR TÁ KHÓA 44 & 45

“# i vi anh ch em Cursillo thì tôi cng thng
hay sinh ho t, phn nhiu thì sinh ho t vi các
anh ch em  di min Nam California, nh
Orange County, San Diego. Còn min B:c này
thì ây là ln u tiên. Tôi rt vui khi PT Cursillo Vi t Nam San Jose h$i ý mi tôi làm linh
hng.”
Lm. Giuse Nguyn Trng Tc - Linh Hng K44

“Sau khi d Khóa 3 Ngày, riêng v cá nhân tôi, tôi
thay i rt nhiu… là nh Cursillo. Trc khi d
khóa Cursillo, tôi ngh mình ã t t r!i, nhng sau
khi d khóa xong r!i mi bit mình quá thiu sót…
tôi mi bit có nh>ng ngn lOa trong ngi… t ó
tôi làm vi c rt là h ng say.”
Phó T Antôn Phm Trung 1im

“Phong Trào 25 n m qua qu là h!ng ân ln lao.
Tôi rt may m:n c tham d mt trong nh>ng
khóa u tiên ca Phong Trào, t ch(c t i Camp St.
Francis này. T ó n nay, Phong Trào rt là d!i
dào n Chúa. V phng di n cá nhân, tôi c
t ng trng i s ng (c tin. V phng di n cng
!ng, tôi g"p c rt nhiu ngi s ng tinh thn
Cursillo và dn thân trong các môi trng… g"p
c rt nhiu tm gng sáng. Riêng v khóa 44...
là khóa u tiên tôi tham gia vi t cách là Ch Tch
Phong Trào… Tôi rt c m kích c làm vi c vi
nhiu anh ch em y tài n ng và thi n chí. Tôi ht
s(c c m ph*c và t n Chúa ã ban cho tôi c
cùng làm vi c vi anh ch em.”
Anh Trn Hiu, CTPT

15/8/2013 - 25/8/2013
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HÌNH NH TR TÁ KHÓA 44 & 45

“N m nay thy anh em rt phn khi. N m nay có nhiu
ngi n t nhiu ch khác nhau, nh Oakland, Sacramento, New York… Có lR n m nay s tham d viên ca nh>ng
ngi  ni khác cao hn nh 2 n m trc. Phong Trào
ca chúng ta  ây c các ni khác bit nhiu. Có ni
cha có  phng ti n, trong tình thân anh em, chúng ta
ón nhn mi ni mi tí, cùng chia s' Cursillo vi nhau.”
Lm. Andrew V Nguyn
Linh Hng Phong Trào Cursillo, San Jose

15/8/2013 - 25/8/2013
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Tôi tham d Khóa 32 n m 2007 và c ánh ng bi câu
“ Thày ã chn con.” Tôi c m nghi m r=ng Thày ã gi tôi
 ph*c v* cho Thày qua Phong Trào Cursillo. T ó n
nay, n m nào tôi cng tham gia ph*c v* Khóa Ba Ngày.
Riêng n m nay, tôi c ph*c v* vi t cách Trng Ban
#iu Hành Khóa 44. Tôi vui mng ón nhn nhi m v* này
trong tinh thn phó thác cho Thày Chí Thánh, !ng thi xin
anh ch em cu nguy n cho tôi c chu toàn bn phn mà
Thày ã trao phó. Tôi cng rt vui khi c cùng vi tt c
anh em Tr Tá, giúp cho các Tham D Viên n vi Thày
và c m nhn c Tình Yêu ca Thày.”
—Anh Bùi Quang Hùng

“Cách ây 4 n m, em có i d Khóa 3 Ngày… em
ã nhn c tình thng ca Chúa. H=ng n m
em mong mu n tr l i Camp St. Francis, làm tr
tá và purpose ca em là em nim vui n cho
ngi khác.”
—Anh John Nguyn

2013...
31

THÁNG09,2013

BNTINULTREYA

HÌNH NH TR TÁ KHÓA 44 & 45

“Tôi ti ây t Sacramento, làm tr tá cho khóa hc
n m nay. Tôi mu n thi hành phng châm mt tay
n:m Chúa và mt tay n:m anh ch em… make a
friend and bring the friend to Jesus.”
—Anh Trn Hoàng—CTPT Sacramento

BAN IU HÀNH KHÓA NAM #44
Linh H;<ng: Cha Giuse Nguyn Trng Tc
Tr;=ng Ban HKH: Giuse Bùi Quang Hùng

“T n Chúa! Ph*c v* quý anh ch em tôi c m thy
tâm h!n lúc nào cng c bình an. Không nh>ng
vy, PT còn nh>ng s cu nguy n, cu nguy n cho
nhau… tôi n vi Phong Trào nh anh ch em cu
nguy n cho, tôi thy rt là t t Wp.”

Tr;=ng Kh?i Giám H)c: Matthew Phan Hoàng Vng

—Anh Nguyn V%n Kính 

Tr;=ng Kh?i Hành Chánh: Dominico Nguyn Lô

Ph Tá i>u Hành: Giuse Trn V n Trung

Tr;=ng Kh?i Phng V: Joseph Lê Michael

Tr;=ng Kh?i @m ThFc: #a Minh Nguyn Qu c Thy

15/8/2013 - 25/8/2013
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BAN IU HÀNH KHÓA NW #45

Linh H;<ng: Cha Andrew Nguyn V
Tr;=ng Ban HKH: Theresa Nguyn Th H!ng M_
Ph Tá i>u Hành: Maria # Th Vân
Tr;=ng Kh?i Giám H)c: Maria Goretti Nguyn Thùy Anh
Tr;=ng Kh?i Hành Chánh: Maria Lê Minh Tuyt
Tr;=ng Kh?i Phng V: Maria V B o Trâm
Tr;=ng Kh?i @m ThFc: Maria Nguyn Th Vui

“

Làm tr tá Seour hc c rt nhiu…
qua s hy sinh, dn thân… các anh ch áp
d*ng Kitô Giáo thc hành.”
 —Sr. Catarina Chu Tuyt Mai

2013...
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“

Em thích tr l i ây làm tr tá,  c ph*ng
v*, cá hát... mi ln, em có nh>ng c m nghi m
khác nhau. Em thích nghe và chia s' c m
 nghi m ó vi tham d viên. — ch Tracy

Tr l i làm tr tá kF này ch^ vì mt lý do…
for one person who I love”
— anh Vi t

2013...
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TÂMTÌNH
TNHHUN
c Sng Tnh Hun Chúa ban trao

Hãy loan báo Hin Ch"ng Nc Tri

Nhn lãnh Hng ân hãy truy n rao

G"ng lành thánh

Ngun n c u

cho nhân th

ng thc thi tình bác ái

S c sng tuôn  luôn dt dào.

Cùng chung liên kt tình Chúa ngi.

Thiên Chúa ta tôn th muôn nm

Tham d viên sng tình tuyt vi

Ngi là Tình yêu ã tri trn

Nh!c nh tín h#u sng n Tri

Thy Chí Thánh dy luôn hành tín

Tuân hành Mnh lnh Thy Chí Thánh

Mn Chúa yêu ngi trn gii rn.

Thiên Chúa gia nghip sng muôn i.

Tham d tnh hun cùng m t nhà

Thy Chí Thánh dn ch$ chúng ta

Th hin ý Chúa tình M Cha

Qua i tm v cùng Chúa Cha

Tình Thy Chí Thánh Lý tng sng

Ngi là ng-Chân lý-S Sng

Công dân Thiên quc n thái hòa.
Hành Trình Phc V không qun chi
Vui bun chia s luôn kh!c ghi
Tâm tình cm nghim tht sâu s!c
Tnh hun Cu nguyn em thc thi.
S mng Truy n giáo cho mi ngi
G"ng lành thánh

c n Chúa Tri

Ban cho nhân loi bit cách sng
“Tám Mi Phúc Tht” tình tuyt vi.

38
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c luôn sáng ngi

n Phúc Phc sinh luôn an hòa.
LX. CZ[[Z\ T* L N!]# ^ $
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LÝTNGvàPHNGPHÁPHOTNG
TÔNG c aPHONGTRÀOCURSILLO
Kính G0i:
ANH, CH" KHOÁ TR#$NG, ANH CH" PH% TÁ, và các ANH CH" THAM D& VIÊN c' a hai Khóa BA NGÀY
t(i SAN JOSÉ,
Tôi mi  B nh vi n v, sau hai tun ch>a tr b nh ho và ng:n hi. Bây gi phi ã c thông, b$ các thuóc Tr*
Sinh. Hy vng mau bình ph*c, nh li cu nguy n ca các Anh Ch.Tôi cng xin dâng mi hy sinh làm PALANCA,
 cu nguy n cho Khoá 44, 45 c nhiu )n Chúa.
PALANCA là gì?
Palanca, ngha en , theo ting Tây ban nha là “chic òn b|y”( lever, crowbar), ngha bóng là s(c m nh tinh
thn, h tr , nâng E ta h ng hái tin bc lên trên con ng “Mn Chúa yêu ng i”, ) thc hin Lý T*ng và
Phng Pháp Linh +(o c'a Phong Trào Cursillo.
Làm PALANCA, chính là Cu nguy n, Dâng Thánh L, Rc L, Ln H t, Ving Thánh Th, Hy Sinh, Ho t
ng Tông !, làm vi c Bác Ái... C-U NGUY/N cho Anh Ch Trng Khóa và Anh Ch Ph* Tá, và tt c các
Anh Ch Khóa Sinh c m rng tâm h!n, qu ng  i ón nhn H!ng Ân Chúa ban, trong Khóa Ba Ngày.
PALANCA, chính là M*c #ích, cng là LÝ T#$NG ca Phong Trào Cursillo, vì mi ngi chúng ta là mt chi
th trong Hi Thánh, là Thân Th Mu Nhi m ca Chúa KYTÔ.Mi Chi Th u liên kt vi Thy Chí Thánh là
#U ca Hi Thánh..Mi Chi th cng liên kt vi nhau, cn )n Chúa nâng E, và nh>ng li cu nguy n ca các
Anh Ch Em khác nh kh|u hi u ca Phong Trào: “Mt Tay n0m CHÚA, mt tay n0m Anh Ch1 Em”
PALANCA, chính là tinh thn HI/P THÔNG trong Hi Thánh. Mi ngi cn Kt Hi p vi Thy Chí Thánh:,
nh Thánh Phao lô Tông !, Bn M ng ca Phong Trào ã vit: “Chúa Sng trong tôi”
#!ng thi, mi ngi Cursilista, cùng liên kt vi nhau: CHIA S kinh nghi m, tài n ng , nâng E nhau khi vui,
khi bu!n, khi làm vi c Tông !, Bác ái. Luôn nh ng nh1n, khiêm tn, không ghen t2, bè phái, thiên v1, chia r .
PALANCA, trong Phong Trào Cursillo cng là Tinh Thn D3N THÂN, HÀNH +4NG, không ph i ch^ nói lý
thuyt xuông, b=ng môi mi ng, nhng luôn cng tác ho t ng vi mi ngi :
“PHÚC ÂM HÓA MÔI TR#5NG”, em +6O vào +5I, nh MEN trong B4T, nh MU7I và ÁNH SÁNG cho
 i.
Tinh Th8n D3N THÂN ca ngi Cursillista, cng òi buc mi ngi luôn Thánh hóa b n thân, tp các Nhân
(c, Hc h$i Giáo Lý , Giáo thuyt v Xã hi ca Hi Thánh, tham gia Ho t ng Công Giáo Tin Hành,  m
mang Nc Chúa.
NÓI TÓM L6I, Nh thc hi n PALANCA ca Phong Trào Cursillo , nên s(c s ng #(c Tin ca Cng #!ng
c thêm v>ng m nh, vì. Cng #!ng ã có nhiu Cursilista là tông ! nhi t thành tham gia ph*c v* trong các Ban
Ch p Hành, các 1oàn Th Công Giáo Tin Hành nh Legio Mariae, Liên Minh Thánh Tâm..Nh H9p Nhóm, H9c
H;i Phúc Âm..ngi giáo dân trng thành ã ý th(c c a v mình trong Hi Thánh, bit Hp tác vi các thành
phn khác  Xây dng Nc Chúa. Luôn NÂNG +<, h tr nhau khi vui, khi bu!n trong các dp L Ci, hay Tang
l.
M KHÓA BA NGÀY  các Tân Khóa Sinh có dp Tnh Tâm, hc h$i Giáo Lý , bin i i s ng tâm linh,
C%M NGHIM c Thày Chí Thánh hi n di n trong tâm h!n:”Chúa Sng trong tôi”, là mt vi c vô cùng khó
kh n,vt kh n ng ca loài ngi. Vì th, Phong Trào cn kêu gi các Anh Ch Em Cursillista t i các Giáo Phn
toàn qu c,  Vi t Nam và tòan th gii, cùng HI>P THÔNG, C?U NGUY>N, vit PALANCA,  h tr.
Thc Hin PALANCA b=ng cách chia s' kinh nghi m i s ng kêt hi p vi Thày Chí Thánh vi mi ngi
trong nh>ng bui Phát Thanh, hay tham gia d y Giáo lý, Vi t ng> cho gii tr', nht là DN THÂN làm vi c Bác Ái
giúp nghèo kh, bênh E nh>ng ai b oan (c, b c xO bt công..u là nh>ng thành qu t t Wp lâu bn ca Phong
Trào CURSILLO.
L.M.CAO PH#=NG K>
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Duy ch[ mt Th8n Khí
Phó T Antôn Ph*m Trung i_m

Chia s@ vi các thành viên VP+H,
hai Ban +iFu Hành Khóa 44 & 45
và các Rollistas d1p tZnh tâm trc
tám tu8n tZnh hun.
"Có nhiu )c sng khác nhau, nhng ch- có m t
Thn Khí" (1 Cor 12:4).
Thánh Phaolô nhn m nh vi c Thiên Chúa làm
trong mi s, tuy có nhiu ân hu thiêng liêng nhng
ch^ có mt ngu!n g c là Thánh Thn và mt m*c
ích là ph*c v* ích chung: “Có nhiu hot  ng khác
nhau nhng vOn ch- có m t Thiên Chúa làm mi s
trong mi ngi. Thánh Thn t mình ra n i mi
ngi m t cách là vì ích chung” (1Cor 12:6-7). #ây
là tin  d;n thánh Phaolô n ch so sánh cng
oàn nh mt thân th.
Hình nh thân th va din t tính duy nht va
trình bày tính a d ng ca cng oàn. Thân th cn
n s a d ng ca các chi th, !ng thi mi chi th
l i tuF thuc vào s ph i hp ca các chi th khác, có
th toàn b thân mình mi ho t ng c. Hình nh
này c thánh Phaolô vn d*ng  trình bày v Hi
Thánh: “Anh em là thân th 1'c Kitô, và mi ngi
là m t b phn” (câu 27). Ân hu Thiên Chúa ban
xu ng trên Giáo Hi rt a d ng, t n làm tông !
cho n n nói ting l , nhng tt c các ân hu u
ph i ph i hp vi nhau nh=m ph*c v* ích chung.
Phong Trào Cursillo là mt phong trào ca Giáo
Hi Công Giáo, ngha là ngi Cursillista là mt
phn tO, là mt giáo dân chn cách s ng  o và ho t
ng tông ! theo phng pháp hay ng l i phong
trào Cursillo. Nh>ng "c sng tuy a d ng và khác
bi t nhau, nhng các "c sng u là nh>ng biu hi n
h>u hình thuc v cùng mt iu duy nht: ó chính
40

là s tác ng ca Thánh Thn ni các tham d viên
qua cách ph*c v*, trách nhi m và hi p nht ca mi
ngi chúng ta là các chi th trong mt thân th Cursillo.
“Thân th” gi nh:c chúng ta n mt thc t i
s ng ng. Cursillo không ph i là mt hi p hi v n
hóa, chính tr, mà là mt thân th s ng ng, mt
thân th ang bc i và ho t ng trong Giáo hi.
Và thân th này có #u là Chúa Kitô Giêsu, #ng
ang d;n d:t chúng ta, #ng ang dEng nuôi chúng
ta, #ng ang tr lc cho chúng ta. Thân th và chi
th  s ng c thì chúng ph i hp nht vi nhau!
Hp nht là vt qua nh>ng mâu thu;n, luôn luôn là
vy! Các mâu thu;n, nu không t tháo gE c, thì
chúng sR làm chia rR cái chúng ta ra kh$i cái chúng
tôi, chúng sR làm cho chúng ta chia rR nhau.
Và s hi p nht là iu rt cn thit ca phong
trào, "c bi t cho Ban #iu Hành khóa trong khi
chúng ta ang chu|n b khóa 3 ngày vì nó có mt nh
hng ln lao cho vi c thành  t ca các TDV.
Tha Cha Linh hng, tha quí anh ch,
Nh>ng n m sau này vì m*c v* mi nên tôi rt ít
có dp sinh ho t gn gi anh ch em nên tôi không có
kinh nghi m mi. Tôi ch^ xin chia s' nh>ng kinh
nghi m dù ã lâu, nhng rt thân thng, cho ti nay
tôi v;n còn c m thy s gn gi thân tình vi quí anh
ch ã mt d o làm vi c vi nhau nh mi hôm qua
vy.
Ai trong chúng ta cng bit r=ng hu nh nh>ng
ai ã có dp tham d khóa 3 ngày u c n Chúa
mà chúng ta thân thng gi là Chúa “ánh ng”, có
ngi c tác ng mãnh li t ngay trong ngày u
tham d khóa; có ngi sau khi i khóa, tuy nhiên
cng có ngi sau khi d khóa v mt thi gian. Kinh
nghi m v c m nghi m ca s thay i ni mi cá
nhân mi khác nhau không ai gi ng ai. Cá nhân tôi
cng vy, có th nói chính nh khóa 3 ngày mà tôi
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bit s ng ci m trái tim mình và bit b$ bt cái tôi
i. Bit nhn ra h!ng ân ca Thiên Chúa trong mi
vi c. Thay i nh th nào thì khó có th din t c
ch^ thy mình c Thy Chí Thánh tác ng tht
nhW nhàng nhng mãnh li t ngay trong khóa hc,
giúp tôi thy c nh>ng hi sinh óng góp ca anh
ch em tr tá trong khóa qu tht ln lao. Thú tht hai
ngày u, tôi c(  ý quan sát, tìm tòi soi mói vi c
làm ca các anh tr tá  tìm nh>ng nét gi t o ca
h. Nhng tôi thy anh em TT vui v' ph*c v* và làm
mi vi c trong khóa tht vui v' trong khi chúng tôi
ch^ bit n no ng k_ ch ng ph i làm gì c . Vâng
chính gng sáng nhi t thành ph*c v* ca các anh
ch tr tá trong khóa ã phn nào giúp tôi nhn th(c
c tinh thn ph*c v*, dn thn và hi sinh trong su t
khóa hc. T sau khóa 3 ngày, tôi ã h ng say ph*c
v* TTV trong giáo x( mt cách ý th(c và trách
nhi m hn.
R!i chúng tôi (tôi và v tôi) mong m$i i ch
ngày n tham d nh>ng bui Ultreya, TL# và hp
nhóm riêng vì chính ni này chúng tôi ã g"p l i
nh>ng ngi b n cùng khóa và "c bi t là nh>ng anh
trong ban iu hành khóa nh Vi n Trng, Vi n
phó, trng các ban: tr tá các kh i nh: 3 ngày,
hành chánh, |m thc, tin và hu mà khi tham d
khóa, tôi thy sao h tht tuy t vi và cao c quá, h
gi$i quá. Tôi m c không bit n bao gi mình
mi làm c nh>ng vi c nh h, Ultreya các anh ch
y cng thy có m"t, TL# cng không bao gi v:ng
bóng, nh>ng sinh ho t ca PT cng thy xut hi n.
H vui v' làm vi c thân tình vi nhau và vi mi
ngi. Qua hình nh h ã thúc |y tôi say mê tìm
c nh>ng sách  o (c và tài li u tìm hiu v PT.
H chính là nh>ng gng sáng ca tôi.
Sau này có dp làm vi c chung vi nh>ng anh ch
em trong VP#H & TL# Phong Trào, tôi mi thy
c cách làm vi c ca các anh ch. H làm vi c tn
t*y ht mình, tht h ng say nhng cng tht khiêm
nhng và tht chân tình. Chúng tôi v;n nh:c nh
c nh giác nhau  phòng nh>ng li nói sáo ng> "ba
voi không c bát nc sáo". Nói thì d nhng làm
thì khó, vì con ngi thng d ri vào thói nói nhiu
làm ít, ch^ nói suông mà không làm "m!m mi ng E
chân tay mà", còn t hn th n>a khi li nói mâu
thu;n vi vi c làm "ngôn hành bt nht" hay "nói mt
àng làm mt n'o". Nh trng hp nh>ng ngi
Pharisêu: "H nói mà không làm" (Mt 23, 3). Trong
nh>ng trng hp y, li nói tr thành ph n ch(ng,
làm cho ngi nghe khó chp nhn. Gi>a li nói và
vi c làm thng có kho ng cách rt ln. Trong khóa
các tr tá là nim m c ca tôi và sau khóa h là
ngi áng cho tôi hc h$i.
Vì chúng ta "t m*c ích ca PT lên trên ht, "t
Chúa Giêsu làm trung tâm im ca cuc s ng; giúp
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nhau s ng nh>ng gì c n b n mà mình lãnh nhn c
trong khóa 3 ngày nên c g:ng dWp b$ t cao, t mãn
v.v. Chúng ta nên quan ni m r=ng nh>ng anh ch em
n vi nhau, làm vi c vi nhau là vì h yêu mn
ph*c v* Thiên Chúa tht s, làm vi c khiêm nhng
tht s, s ng chân thành tht s và cng chân tình
nh:c nh nhau làm vi c chung. Nhiu anh ch còn có
nh>ng a v trong xã hi, có nhiu kinh nghi m  o
i, ó là nh>ng món quà quí báu mà Thy Chí
Thánh gOi n làm vi c vi chúng ta, chúng ta nên
vui v' ón nhn. Tht ra tt c sinh ho t ca PT, mi
phng pháp cho khóa 3 ngày ca PT u ã có sn
trong nh>ng tài li u biên so n ca ngi sáng lp PT
Cursillo, c( th mà theo, mình âu cn ph i “invent
the wheel”gì mi.
Nên nh khóa Cursillo là thành qu ca mt quá
trình chu|n b do mt nhóm anh ch em ã chu|n b
rt công phu. Tt c các yu t ca khóa nh: nh>ng
bài chia s' Rollos, các nghi th(c ph*ng v*, tâm lý
hc, s:p xp th( t ni dung, thi khóa biu m i quan
h gi>a tr tá và tham d viên. Tt c c ho ch
nh tht c|n thn và không có mt iu gì phó m"c
cho may ri hay s m nh c .
Khóa 3 ngày c h tr mt cách siêu nhiên bi
nh>ng cá nhân và nh>ng cng !ng khi h cu
nguy n và làm nh>ng hi sinh hãm mình cho nh>ng
anh ch TDV  xin Chúa m lòng ón nhn s tht
và ân sng ca Thiên Chúa. Vì vy k t lúc nhn
lãnh trách nhi m khóa, chúng ta cn liên l^ cu
nguy n  gi i quyt nh>ng vn n n khó kh n có th
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x y n. Tr tá chúng ta là mt cng !ng yêu
thng, mi tr tá là mt gng sáng cá nhân cha
 mà ph i là mt nhân ch(ng cng !ng. Tt c u
có trách nhi m chung v khóa hc và gi> mt vai trò
rt quan trng trong vi c thành  t ca khóa hc.
Chúng ta là nh>ng ngi may m:n c gn k các
tham d viên; vì vy chúng ta luôn t$ thái  vui ti,
nim n và hòa nhã vi mi ngi trong tinh thn
ph*c v*, khiêm nhng và c m thông. Không c
ganh ua gi>a các kh i, không bè phái khi làm vi c.
Nu có anh ch em làm không úng, hãy nhW nhàng
nh:c nh nhau – không phê bình nhau.
Tham D Viên c ánh ng mt phn ln qua
chính nh>ng cách ph*c v* ca chúng ta. Chúng ta ôi
khi cng thy có nh>ng TDV h h>ng, khó chu
nhng h sR c m thy tho i mái hn nu h thy
chúng ta t$ v' t nhiên và thân mt.
Là môn  ca Thy Chí Thánh, chúng ta ng
cy da vào nh>ng vi c  o (c n"ng hình th(c,
thích phô trng, qu ng cáo rm r, làm vi c  c
ting khen, c kinh cu nguy n mà không có lòng
mn Chúa, thì ch^ nh cái thùng rng mà thôi. Chúng
ta hãy nghe và thc hành li Chúa d y, em Li
Chúa áp d*ng vào cuc s ng hàng ngày, mn Chúa,
luôn s ng theo thánh ý Chúa mi ni mi lúc, luôn
cu nguy n vi tâm tình con th o và yêu thng anh
em nh Chúa ã yêu, làm tt c mi vi c vì lòng mn
Chúa. #iu quan trng ph*c v* trong khóa 3 ngày,
không ph i là nh>ng công trình, nh>ng thành tu,
nh>ng iu ln lao và t t Wp trc m"t mi ngi,
mà là s g"p gE Chúa. Tt c chúng ta, cùng vi s
khác bi t ca mi ngi, hi p nht nên mt, luôn mãi
là hi p nht nên mt, y là con ng ca Giêsu!
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Tôi nh, trong mt bui hp min  Bakerfield,
Cha Mu, Linh Hng Min 11 ã nh:c nh chúng
tôi là có nhiu PT ca nhiu GP ã không còn sinh
ho t c chì vì c( thêm bt vào nh>ng rollo cho ni,
cho mu mè,  r!i không còn i úng vi ng l i
ca Trung ng. Tt c nh>ng din tin trong khóa 3
ngày u c s:p xp, chu|n b tht chu áo và tht
k_ lEng nhp nhàng úng vi ng l i ca PT. Anh
ch em khi hp VP#H ã óng góp, ph n nh  rút
ra nh>ng kinh nghi m iu hành, ch( không h áp "t
theo ý kin riêng mt ai ho"c mt s ngi nào c .
Nhiu khi có nh>ng anh ch cha có kinh nghi m
lãnh nhn nh>ng vai trò trong B#H khóa, h cn hc
h$i k_ lEng cng nh ph i c trang b y  
làm công vi c trong khóa 3 ngày  tránh các tai h i.
Qu tht, hiu bit không n ni n ch n có th là
mt iu nguy him bi vì “hiu bit ít” thng
thng là mt th( hiu bit không y . Hãy nh
r=ng, không h có nh>ng s hoán c i t(c thi. Có
nh>ng th( chúng ta có c d dàng thì chúng ta
cng có th ánh mt i d dàng nh vy. Chúng ta
cn ph i t kim l i chính mình  chúng ta bit c
lãnh vc nào trong i s ng Kitô h>u ca chúng ta
cn ph i chú tâm n.
Là ngi ph*c v* trong B#H khóa, m*c tiêu ca
chúng ta là cam kt g:n bó vi s( m ng c trao
phó. Tôi tin ch:c r=ng, mt Phong Trào Cursillo ch^
m nh khi các thành phn lãnh  o ca Phong Trào và
B#H khóa cng cùng m nh. S cam kt g:n bó ca
chúng ta làm vi c ht lòng và không ph i b=ng ch(c
v*, mà b=ng vi c ph*c v* anh ch em TDV.
Mt kinh nghi m tôi mu n chia s' vi quí anh ch
là câu chuy n ca anh ch b n ã x y ra trong khóa 3
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ngày mà tôi nh mãi ó là: Ngi ch!ng cha tham
d khóa Cursillo khi n ón v tham d khóa v,
mt anh tr tá trong B#H khóa ã nói nói vi ngi
ch!ng là sau khi i khóa này v v anh sR nh bà
thánh vì ch ã c ánh ng và ã thay i hoàn
toàn … Ch^ vì câu nói này ã gây nên mt s hiu
lm rt tai h i, ch m t ái ngi ch!ng rt n"ng n vì
ngi ch!ng ngh là v mình ã b t|y não vì vy ch
v rt kh tâm b nghe nh>ng li bóng gió, chOi xéo
… su t c n m mà không dám nói v nh>ng gì ch ã
nhn c. Tôi cng b anh m:ng v n tht nhiu.
Bit anh hiu lm mà không th phân gi i c dù ã
ph i xin li cho nh>ng vi c không hay ó. Nh ch
v liên l^ chu ng, hi sinh và âm thm cu nguy n
dâng nh>ng khó kh n lên Chúa, n m sau anh ch!ng
tình nguy n i d khóa cùng vi mt ngi em ct
chèo vi m*c ích n phá Cursillo cho bõ ghét.
Nhng Thy Chí Thánh ã làm vi c, c hai anh em
ã c tràn y n Chúa. Sau khi sinh ho t vi PT,
anh  ý tìm ngi ã nói vi anh n m trc trong
nh>ng ln hp Ultreya và TL# nhng không thy
ngi y âu và anh nói chính t i anh ó mà v anh
ã b hiu lm oan c n m. Anh ã tìm và xin li ch,
d nhiên ch rt h nh phúc. Anh ch là nh>ng Cursillistas ph*c v* rt h ng say ch ng nh>ng trong
Phong trào hi n nay mà còn gi> nh>ng vai trò lãnh
 o ca mt cng oàn giáo x( n>a. #úng là “Li nói
lung lay, gng bày lôi kéo”.
Ngoài ra, tôi cng ã ph i nghe mt v linh m*c
ch^ trích n"ng n Cursillo không ph i mt ln mà ti
ba ln trong nh>ng bài gi ng thánh l: nào là i có 3
ngày mà v d y cha, trong khi tôi hc 7, 8 n m. Nào
là tch thu !ng h!, i n tho i v.v. Phong trào gì kF
vy, x( t do... Tôi ã ph i ích thân g"p ngài  chia
s' và tht may m:n c ngài thông c m không còn
nh:c ti n>a.
# kt lun, tôi xin gOi n câu chuy n:

BNTINULTREYA

Anh Goutom Bory có thói quen ghi l i tt c vi c
làm t t ca mình vào s tay. #n ngày kt thúc cuc
i trên trn gian anh xut hi n trc tòa Chúa và
trình lên Ngài mt cu n s tay dày cm, ghi tng
cng tt c là 50,000 vi c làm t t. Chúa Giêsu
nghiêm trang không ph n (ng gì và t t m s riêng
ca Ngài ra, nhìn vào ó h!i lâu r!i mi nói vi anh
Goutom Bory: "Con nói là ã làm c 50,000 vi c
t t nhng theo s riêng ca Ta thì ch^ có mt vi c
duy nht mà thôi. Con cha c  l i ây vi Ta mà
ph i qua thi gian thanh luy n trc ã". Anh
Goutom Bory vi vã thanh minh:
-Tha Chúa con âu ghi láo mi ln làm xong vi c
t t và con ghi ngay vào s. Qu tht con ã làm tt c
là 50 ngàn vi c lành trong su t i s ng con trên trn
gian. T i sao Chúa ch^ nhn có mt còn 49,999 vi c
kia thì sao?
By gi Chúa Giêsu chm rãi gi i thích:
-Này con, con ã làm 50 ngàn vi c t t nhng vi ý
hng khoe khoang ch không ph i vì ý ngay lành.
Vì tình yêu thng Ta và anh ch em xung quanh, ch^
có mt ln duy nht con làm vì ý ngay lành mà thôi.
Lúc con mi c rc Ta vào lòng ln u tiên, ý
ngay lành rt quan trng vì nu không có nh>ng vi c
t t con làm không có giá tr c(u ri. Con ã mu n
khoe khoang, mu n c mi ngi khen ngi vì th
49,999 vi c t t lành kia là nh>ng vi c khoe khoang
mà thôi.
Câu chuy n vui trên nh:c chúng ta là ng i tìm
h danh ng làm  c khen thng mà bitâm
thmphngsChúavàphcvanhchemthamd
viên th t lòng vì lý ngay lành vì nh yêu Chúa 
danhChúa cluôncsánghnmàthôi.Amen.
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TÂM TÌNH M`T TRb TÁ
K t ngày c Thày chn tham d Khóa 32,
hàng n m tôi v;n tr l i Camp St. Francis cùng vi
các Tr Tá  giúp các anh Tham D Viên trong
Khóa Ba Ngày. N m nay, tôi i tr tá vi mt tâm
tr ng khác nh>ng n m trc.
Khi c bit Phong Trào trao nhi m v* hng
d;n khóa 44, hình nh u tiên xut hi n trong tôi là
Thày Chí Thánh. Tôi c m t Thày ã yêu thng và
trao ban trách v* cao quý ó. Cám n Phong Trào ã
tín nhi m mà giao phó cho tôi nhi m v* quan trng
này.
# chu|n b cho công vi c khó kh n này, vi c u
tiên tôi ngh n là thc hi n mt palanca nh$, xin
Thày hng d;n và !ng hành vi tôi t lúc chu|n b
cho n khi kt thúc khóa hc. Tôi cng dâng lên
#(c MW vi c này và xin MW giúp hoàn thành nhi m
v* theo Thánh Ý Chúa.
Tip theo là nh>ng ngày s ng trong tâm tr ng khó
t , va vui mng va lo âu, cho n Tun Tnh Hun
u tiên. Tôi xin mi ngi cu nguy n cho anh em
Tr Tá chúng tôi, cách riêng cá nhân tôi, c chu
toàn bn phn ca mình.
Thi gian qua rt nhanh, thm thoát ã n ngày
“lên ng”. Tôi thy mình nh v;n cha sn sàng
cho nhi m v* khó kh n này.
Trong Thánh L Khai Khóa, khi c anh Hiu,
 i di n Phong Trào, trao chuông trách nhi m, tôi ã
ón nhn vi tâm tình nh sau : “ Vi n tr giúp ca
Thày Chí Thánh, vi s bu cO ca #(c Maria và li
cu nguy n ca các anh ch. Tôi vui mng ón nhn
nhi m v* này. Xin quý anh ch tip t*c cu nguy n
cho tôi.”
Sau ó,  i di n cho anh em trong Ban #iu Hành
Khóa 44, tôi dâng lên Thày li nguy n xin. Xin cho
tt c anh em Tr Tá chúng tôi c chu toàn bn
phn ca mình.
44

Ln u tiên hng d;n các Tham D Viên vào
Nhà Nguy n  b:t u cuc tnh tâm, tôi rt b!i h!i
xúc ng. Ngc lên nhìn vào ôi m:t nhân t ca
Thày, tôi dâng lên Thày 55 Tham D Viên, xin Thày
cho Tt c c g"p Thày và c m nhn c Tình
Yêu ca Thày. Tôi lp l i li nguy n xin này mi khi
có dp quF trc Thánh Th ho"c trc nh Thày. Tôi
cng dâng lên MW nh>ng anh em này,vì hôm nay là
ngày ca MW. Xin MW giúp h c nhn bit và yêu
mn Chúa Giêsu con MW.
Tôi rt vui khi c làm vi c chung vi các anh
em Tr Tá khác  giúp các Tham D Viên có nh>ng
iu ki n thun li nht có th c,  h sn sàng
ón nhn )n Sng ca Chúa tuôn  xu ng.
Mi ngi ã làm vi c ht s(c mình trong tinh
thn hi p nht và vui v'. T anh Ph* Tá #iu Hành
luôn c g:ng thu xp mi din tin c úng thi
gian quy nh, n các anh Kh i Giám Hc luôn gn
gi và giúp E các Tham D Viên t cây bút, t giy
n nh>ng viên kWo hay ly cà phê cho t^nh táo, ho"c
mi các cha cu nguy n cho Rollista trc và sau khi
trình by Rollo.
Các anh Kh i Hành Chánh, t lúc u rt bn rn
vi nhiu lo i danh sách cp nht khác nhau, n vi c
chu|n b tip ón và hng d;n các Tham D Viên,
ó là cha k n vi c gi> gìn trt t,dn dWp và v
sinh doanh tr i mi ngày. Kh i m Thc luôn luôn
vt v . Lên n ni ã ph i lo b>a tra cho Tr Tá,
r!i mi ngày ph i th(c dy t sáng sm  chu|n b
ba b>a n cho tt c mi ngi.
Riêng Kh i Ph*ng V*, m"c dù nhi m v* chính là
hát l, lo âm thanh và giúp vui trong lúc hc h$i,
nhng nhi m v* này xem ra nhW nhàng hn nhiu so
vi công vi c “ part time” là s:p xp bàn n hàng
ngày ho"c chu|n b cho Tham D Viên hai ln Ving
Thánh Th. #ó là cha k n công tác dn dWp doanh tr i ngày cu i cùng trc khi bàn giao ra v.
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Cng không th không nh:c n Kh i Ba Ngày ã
chu|n b k_ càng mi vt d*ng dùng trong khóa hc.
T b ng tên, sách Ch^ Nam… n a vR và logo
Cursillo tuy t Wp cho êm cu nguy n ngoài tri.
Tt nhiên, mi vi c ã không th t t Wp nh vy
nu thiu nh>ng bàn tay xinh Wp ca các ch. Các ch
trong Ban Tip Tân ã tác ng m nh lên các anh
Tham D Viên, khi cài nh>ng bông hoa lên áo và gOi
t"ng các anh nh>ng n* ci tht ti. Ngoài ra còn
nhiu bàn tay ã hy sinh làm vi c âm thm  công
vi c c hoàn tt t t Wp.
Ba ngày trôi qua rt nhanh. C m t Thày ã hng
d;n và !ng hành vi tôi trong khóa hc. C m t
Thày ã cho tôi  s(c kh$e  làm tròn bn phn mà
Phong Trào ã tín nhi m trao phó. Trong su t ba
ngày, tôi ã nhn c nhiu s nâng E và khuyn
khích ca các anh ch em cursillista cng nh ca anh
em Tham D Viên. Tôi ã c m nhn c Tình Yêu
mà Thày ã dành cho tôi qua tt c anh ch em.
Khóa 44 c khai m c vào ngày l #(c MW H!n
Xác Lên Tri, nên tôi tin MW sR phù h cách riêng
cho các Tham D Viên c luôn trung thành vi
Thày Chí Thánh. Tôi cng rt vui khi c !ng
hành vi cha Giuse Nguyn Trng Tc, ln u tiên
làm Linh Hng Khóa Cursillo cho Ngành Vi t Nam
t i San Jose.
#c ph*c v* cho Thày Chí Thánh qua Phong
Trào Cursillo là iu tôi mong c cho sinh ho t
Ngày Th( T ca mình.
Xin Chúa cho tôi c luôn trung thành Ngài. Xin
quý anh ch cu nguy n cho tôi và xin vui lòng b$
qua nh>ng thiu sót tôi ã có trong khi thi hành
nhiêm v*.
GZj Bp Q! Hp!
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Li D*y ca
Thy Chí Thánh
Là li Chúa hôm nay. Li Chúa hôm nay là ngn
èn soi cho con bc, là ngu!n s ng h nh phúc n
thiêng trin miên d t dào, là ánh sáng ch^ ng con
i bao la tình Chúa, tình anh em.
Li Chúa hôm nay nay là viên thu c thn tiên, nuôi
dEng (c tin, i s ng tâm linh ca con, là Phúc
Âm dân trên B=ng Li H=ng S ng. Qua ngu!n su i
mát phc lc xanh ti.
Li Chúa hôm nay ã cho con tìm thy Chúa  trong
con và cho con Thy Chúa  trong anh em, thm
nhun tin yêu tình yêu tràn y.
Li Chúa nâng E i con khi g"p au bu!n, gian
nan thO thách.
Li Chúa bin i i con, Li Chúa bin i tâm
con. Li Chúa a con v hng h nh phúc bên
Chúa, tình yêu. Li Chúa d;n l i a con v hng
h nh phúc bên Chúa tình yêu muôn i.
Cám n Chúa ã cho con c m nghi m Li Chúa qua
Li d y ca Thy Chí Thánh.

RZ B* T Mq Cv, Njx Yz
C m nghi n qua ving Chúa, Khóa N> 45
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Tâm Tình
Khóa 3 Ngày
“1âu có tình yêu th ng

Tri u ngi không quen tôi.

Z ó có Chúa tri”

3 ngày trôi nhanh tht

Kinh Hoà Bình tôi hát

C' nh phép nhi m màu

Gia Camp Francis ch i v i.

Tuy không mi cng n

1'c Ki-tô tôi g)p

Cái gi chia tay nhau

Qua ging nói, ting ci

Lát ây tôi xung núi

Qua ánh m#t trìu mn

Mang theo n i hành trang

Nhng ngi xung quanh tôi.

Chúa Ki-tô cng xung

Qua các ch tr tá

Trong trái tim ngp tràn

Ân cn ngày và êm

Xin nguy n làm nhn l0a

Tng ba %n, cc nc

S!i m bao tâm h+n

Tng câu hát trin miên.

Xin nguy n làm ngn gió

Qua ch em n d

An i ngi cô  n.

Khoá hc ging nh tôi

Xin nguy n nh ht mui

3 ngày thành thân thit

[p m)n thêm cho i

Qua ting ngáy vang tri.

Xin c làm men bánh

Qua tng c0 ch- nh

Say trong tình yêu ngi.

Gia con ngi vi ngi
Qua tng li cu nguy n

CZ[[Z\ D${ A, K| 45
Ngày 25, Tháng 8 n%m 2013
47

THÁNG09,2013

BNTINULTREYA

M}t Chút Suy T;
T n Thy chí Thánh ã ban ân sng tràn y cho qúi anh ch Tham d viên cng nh tr tá ca hai khoá
Tnh Hun Cursillo 44 & 45 va qua.
Qua nh>ng chia s' ca quí anh ch TDV sau 3 ngày hc tp và cu nguy n ,nh>ng git nc m:t n n n
cng nh mng vui vì ã nhn ra tình yêu vô b bn Thy dành cho mi ngi chúng ta. Và thm nh lòng sR
c g:ng áp l i tình yêu ca Thy.
Tht vui khi g"p l i rt nhiu quí anh khoá 44 va mi mãn khoá , ã tr l i ngay ng>ng ngày cu i tun k
tip  làm tr tá ph*c v* quí ch trong khoá 45 . T n Thy và cám n lòng nhi t thành ca nh>ng anh tân
Cursillista khoá 44; mong r=ng ngn lOa mn sR c quí anh duy trì và ngày thêm bùng cháy trong su t
ngày th( t  quí anh ch luôn là men , là mu i trong nh>ng môi trng chung quanh quí anh ch.
Th nhng suy ngh tht nhiu khi nhn c mt email ni dung nh sau (xin c i tên ca ngi gOi
 tôn trng s chia s' riêng t ca mt anh tân cursillista ã tin tng gi cho mình).
Chào Anh H i,
C m ta Chúa a ban cho khóa hc Cursillo 44 mt cu i tun qua tuy t vi và t t Wp. Cam n anh H i ã
cho em mt c hi  tìm hiu và n gn vi Thy Chí Thánh. Ch^ tic r=ng em không có tìm g"p anh  nói
li cám n.
Cu i tuàn qua, em hy vng rt nhiu  c g"p và nói chuy n vi Thy Chí Thánh chúng ta, nhng vì
lòng em quá nhiu noi uu tu nen co le cha có c hi  g"p c Thy. "Phúc cho ai không thy mà tin."
nh>ng (c tin ca em ang b th> thách rt nhiu. Bit nói sao ây, em ch^ bit cu nguy n vi Thy Chí
Thánh luôn ban nhiu h!ng ân n cho tt c các anh ch em trong ban ph*ng v* Cursillo.
Chân thành cám n n tt c mi ngi. Xin mi ngi cu nguy n cho em là mt k' l c lòai luôn mãi i
tìm....

Andre Hng.
Nhn c email này, Tôi ngh r=ng phn mình cha thc hi n Palanca hy sinh, hãm minh cu nguy n
cho anh  và nh anh vit anh còn quá nhiu u t nên cha rng m cOa lòng  n Chúa có th tuôn 
xu ng trên anh  anh nhn th(c c tình yêu bao la ca Thy chí Thánh dành cho anh . Tôi ã h!i âm cho
anh:
Anh Hng qúi mn
Chúng ta ch^ có mt ngi  cám n ó là Thy chí Thánh. Tt c anh ch em tr tá chúng tôi ch^ là
nh>ng cây vit chì trong tay ca Thy ;  Thy vR lên nh>ng s:c màu ni quí anh Tham d viên. Ngoài
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nh>ng kh i ho t dng nh Ph*ng V*, Giám hc,
hành chánh , |m thc ...còn có mt kh i ym tr âm
thm thay phiên nhau túc trc trong ''Lu Thánh
Th" cu nguy n liên l^ cho mi ngi trong khoá
hc .Tôi  trong kh i này nên ít ngi g"p.
Anh Hng quí mn. Nh>ng thao th(c b n
kho n ca anh , tôi cng ã có tr i nghi m , và cuc
hành trình ti vi tình yêu ca Thày ca tôi cng rât
nhiu cam go vì nh>ng tr ng i , nh>ng u t , nh>ng
hoài nghi, và nh>ng lo l:ng cho cuc s ng vi nh>ng
cám d ca danh. li , thú. Nhng tôi có cái may m:n
là c #(c MW thng mt cách "c bi t và nh MW
em tôi ti vi Chúa Giêsu Thy chí Thánh ca
chúng ta ; MW ã giúp tôi m cánh cOa lòng chai á
ca tôi  tình yêu ca thy có th ng vào và giúp
tôi c m nghi m c tình yêu bao la ca Thy dành
cho tôi và giúp tôi nhn ra Chúa trong mi ngi anh
ch em tôi g"p trong nh>ng hoàn c nh khác bi t Anh
Hng i ! hãy ch y n cùng MW Maria MW Chúa
Giêsu và cng là MW ca chúng ta ; ngi sR ban n
yên i và d;n chúng ta ti vi Thy chí Thánh là
ngu!n su i tình yêu vô tn và chúng ta sR s ng bình
yên cho dù g"p bt c( hoàn c nh nào trong cuôc s ng
trn th ng:n ngi này.

BNTINULTREYA

Ba ngày h)c hi Cursillo
Ba ngày hc h$i Cursillo ã cho tôi phng cách
 bin c m mình thành vi c làm, thành s
tht. #iu quang trng nht tôi ã hc là vi c u
tiên tôi cn ph i làm là tu thân. Tôi ph i soi bói
chính mình, sOa i chính mình  bin chính mình
thành mt ch(ng nhân s ng ca Li Chúa, ca Tin
Mng. Tôi ph i tu thân n  cung cách ca tôi có
th thu hút các con tôi l;n nh>ng ngi khác  h
mu n noi gng mình nh tôi ã mu n noi gng
nh>ng ngi Ki Tô giáo  o (c vài n m trc.
#ó là nguy n vng ca tôi. Tôi sR c ht s(c vì
tình yêu Chúa Jesus luôn dành cho tôi, các con tôi,
anh ch em và các cháu tôi và cho tt c loài ngi.
Maria Nguy#n Th B*ch H;ng
Decurio Martha
Khoá 45

Chúng ta cùng cu nguy n nhiu cho nhau anh
Hng nhé .
Thân mn trong Chúa Giêsu Kitô.
Vi t H i
TB - HWn g"p anh ngay 8 tháng 9 ti ây trong
ngày ón Tân Cursillistas mình sR có dp g"p nhau
và tâm s nhiu hn . C g:ng ti tham d anh nhé .
Nh chúng ta thy , anh Hng là mt ngi mãi
i tìm Chúa , vi tâm t kh:c kho i và anh v;n cha
tho lòng . Chúng ta cùng hi p thông cu nguy n
nhiu cho anh và cho tt c nh>ng ai mong tìm Chúa
sm nhn bit Chúa là tình yu và tình yêu ca Thy
dành cho mi ngi tht bao la vô cùng vô tn.
V$\ H%
San Jose 26/8/2013
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Th Làm Vn Nho
Tha các b n,
Nh bao thanh niên khác - t sau Hi p #nh Paris, nht là sau khi có s ra i quái ác ca M"t Trn
Gi i Phóng Min Nam - tôi ã tr thành mt quân
nhân ca Quân Lc Vi t Nam Cng Hoà. Sau bin c
tháng t n m 75, nhà cm quyn mi a tôi ra min
B:c su t 13 n m. Thi gian my n m u tôi n"ng
lòng lo l:ng cho cha mW già, v con, nht là cho s
sinh t!n và tin thân ca n m (a con, mà cô gái út
mi b:t u tui th( hai. Riêng phn cá nhân, s ng
cht tôi không màng.
Cho n mt ngày kia, t i tr i giam Thanh Hóa,
anh L.T Sn là ch nhi m mt nht báo t i Saigon,
b n thân ca tôi, tng làm vi c chung  c quan c,
anh có ý mu n tìm cách  nuôi dEng i s ng (c
tin trong nhà tù Cng s n. #iu này tht nguy him.
Công an thì rình mò ngày êm, b n tù chung s ng
thì...bit tin ai ?! Dù có nhiu anh em Công Giáo 
chung phòng, nhng chúng tôi không dám th l ý
nh này vi ai c . Hai anh em chúng tôi th m dò tình
hình b=ng cách nói chuy n vi nhau trc gi ng
chng 5,7 phút v ý ngha ca Kinh L y Cha. May
quá, không có ch^ du gì xu. Tuy ch^ n s vy
thôi, nhng chúng tôi cu nguy n tha thit l:m, cu
xin s bình an; hy vng công vi c hèn mn này c
Chúa ban n.
Rõ ràng là Thiên Chúa hi n di n, gìn gi> chúng
tôi. Dn dn có thêm hn mi anh em khác tham
gia. Tuy không có Phúc Âm, d nhiên r!i, chúng tôi
ph i n"n óc c nh nh>ng ý tng, mt vài tiêu 
ng:n gn trong Phúc Âm, các câu chuy n, các d*
ngôn trong Kinh Thánh, r!i lén lút k cho nhau nghe
trong lúc lao ng trên rng hay lúc tr!ng rau, làm
g ch, ngay c trong lúc t:m bên b ging hay trong
dòng sông Mã  suy g|m. Chúng tôi cng nh:c nh
nhau các ngày l trng trong n m  suy tng, cu
nguy n.
Mãi cho n kho ng n m 1981, 82 tình hình o ép
ca công an tr i giam có v' bt c ng th ng. Chính lúc
ó, s anh em tâm huyt quy t* c khá ông. Anh
Sn và tôi quyt nh thành lp mt nhóm g!m 12
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ngi, có th nói là “s ng cht có nhau”. Nhóm
“Ph*c Sinh” ra i.
Tr i có hn 300 tù chính tr và kho ng 60 Cha,
nhng ch giam hoàn toàn cách bi t. Li d*ng khi
i ca quý Cha và i ca chúng tôi lao ng gn
nhau, mi khi mt chút, tôi trình bày v Nhóm Ph*c
Sinh, và xin Cha Phaolô N.N Lan làm Linh Hng,
Cha !ng ý.
T ó, th^nh tho ng, Nhóm Ph*c Sinh nhn c
mt o n Phúc Âm vit tay ca quý Cha gi chui qua
ngi gánh cm. Các ngày c ngh^ lao ng,
chúng tôi ng!i u ng trà, i khi không ai  ý, tôi c
o n Phúc Âm cho anh em nghe. Nh>ng ngày sau ó,
khi có dp, anh em chia s' c m ngh ca mình v Li
Chúa mi c nghe (ng d*ng trong hoàn c nh hi n
t i, hay nh>ng khúc m:c ca gia ình qua th ca v
con, cha mW. R!i anh em an i nhau.
Hi n nay, Nhóm Ph*c Sinh v;n liên l c mt thit;
ngo i tr ba anh c Chúa gi. M"c dù vi c làm ca
Nhóm Ph*c Sinh tht nh$ nhoi, quá n s, nhng
Thiên Chúa ã thng bc vào nhà tù Cng S n 
cùng s ng, và ban n d!i dào cho anh em chúng tôi.
Xin t n Chúa i i.
Sáng nay, tôi tham d Thánh L An Táng ca C*
Bà Anna V Th Th(c, Thân M;u ca Ch Ngc (anh
Thu) t i Nhà Th N m Du. Trong bài gi ng, Cha
#nh chia s' v s s ng và s cht. #i này s ng theo
Li Chúa d y, n khi cht sR c Chúa thng cho
hng Nc Thiên #àng...
“Nc Tri gi ng nh chuy n gia ch kia, va
t ng sáng ã ra mn th vào làm vi c trong vn
nho ca mình”.
Vn Nho ca Chúa là Giáo Hi, Giáo X(, là
cng oàn, oàn th, là môi trng mình ang s ng,
là Phong Trào Cursillo mà tôi là mt Cursillista.
Vn Nho ca Chúa có nhiu vi c làm. Vi c ln,
vi c nh$; vi c quan trng, vi c tm thng. Mi
ngi h ng hái làm vi c theo lòng thành và kh n ng
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Chúa ban. Thái  t nguy n, xung phong và chân
thành trong vi c làm Vn Nho ca Chúa; ch:c ch:n
Chúa Wp lòng.
Bà Thánh Inê Lê Th Thành - ngi ph* n> duy
nht trong 118 V Thánh TO # o Vi t Nam – có mt
i s ng chân cht, n s trong vai trò ngi v,
ngi mW; là ngi láng ging hin lành, t t b*ng hay
giúp E; là mt giáo dân ít hc, quê mùa; là ngi hay
nhn nh*c, s ng hòa thun, khiêm h trong xO th; Bà
tn tình che ch các Cha trong cn bách h i. Bà cng
quyt hy sinh m ng s ng cho vi c m mang Nc
Chúa.
Bà Thánh Inê Lê Th Thành t$a sáng nét s ng  o
ht lòng yêu mn Thiên Chúa và ngi lân cn. Ai
cng có th b:t chc Bà Thánh Inê trong cuc s ng
h=ng ngày ca mình.
Vi c Giáo Hi tôn phong Bà Thánh Inê Lê Th
Thành có th là thông i p gi cho th gii ngày nay
v cách s ng  o và nên thánh.
Là Kitô h>u, b n và tôi không th không quan tâm
nh>ng gì x y ra trong Giáo Hi.
Là Giáo dân trong Giáo X(, b n và tôi không th
s ng theo l i i cho n gi mi mt, gia ch mi
mi vào làm vi c. (Mt 20:6).
Là Tha Tác Viên, b n và tôi không th thi hành
Ph*ng V* cho xong vi c.
Là Cursillista, b n và tôi ph i s ng và chia s' nh>ng
iu c n b n  tr nên ngi Kitô H>u ích thc.
Tha các B n, ó là nh>ng c vng và c g:ng ca
tôi.
Cám n và chào B n.
Trong Thiên Chúa Tình yêu.
A~ Kv L~
22/08/2013
Ghi chú:


Anh S n thng c min lao  ng bên ngoài vì anh
b au m#t r t n)ng, không th y ng i; có ln anh
b r i vào hm phân, t#m hoài vOn còn mùi phân! Sau
khi ra tù, anh S n b sng gan, Chúa gi n%m 1992 ti
Saigon.



Cha Phaolô N.N Lan, sau khi ra tù, b au ph^i; c
Chúa gi u n%m 1992 ti Gò V p.



117 V Thánh T0 1o VN + Á Thánh Anrê Phú Yên =

118 V Thánh T0 1o V.N.
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MƸኇ t Thách 0ቷ
Có bao gi quý anh ch t nghiên c(u v chính
b n thân mình cha? Có lR nhiu quý anh ch cng
gi ng nh tôi, nghiên c(u v chính b n thân mình
là mt thách  . Tôi t h$i: tôi có mang nh hng
t t n vi ngi trong gia ình, nh>ng ngi
chung quanh, và môi trng xã hi không? Xét l i
b n thân, tôi phát giác ra là m*c tiêu cn nghiên
c(u chính là tôi, cái “tôi” quá ln!
Ph n ánh l i l i s ng ca tôi, tôi là con ngi
bt x(ng! Tôi kiêu ng o; tôi không khiêm nhng;
tôi t mãn; tôi t cho mình có b=ng cp cao; tôi t
cho mình hiu bit nhiu hn ngi khác; tôi t
ngh r=ng mình úng. Tôi nh n câu Thánh Vnh
116, câu 11: “Mi ngi u là gi d i!” Tôi cng
là lo i ngi “gi d i”.
Nghiên c(u thêm v m i quan h trong gia
ình, tôi cng thy mình có nhiu thiu sót…
Nghiên c(u v môi trng xã hi, tôi cng có nhiu
thiu sót… Tôi t hi: làm sao tôi có th mang nh
hng t t n vi nh>ng ngi chung quanh khi
chính tôi không hoàn h o và có nhiu bt x(ng?
Nh l i câu nói ca v tôi: “anh rt hay, anh rt
gi$i và có mt h! s th( gì cng u t t, cho nên
anh không còn ch nào  cho ai khác có th nói
n>a.” Suy ngh l i nh>ng thái  b ngoài trc kia
ca tôi, tôi c m thy h thWn và xu h. Không ph i
tôi i làm kim tin em v nhà lo cho gia ình là
có th chinh ph*c c ngi trong gia ình tôi.
Không ph i tôi có b=ng cp cao, bit nhiu, và có
công danh s nghi p là có th chinh ph*c c
nh>ng ngi chung quanh tôi. Nh>ng hình th(c b
ngoài ca tôi, nh a v, danh d, và b=ng cp hc
hành ca tôi không chinh ph*c c nh>ng ngi
chung quanh tôi. Tôi nhn ra r=ng: nh>ng hình th(c
b ngoài ca tôi l i gây c n tr cho s t ng trng
con ngi ca tôi.
Tôi tìm c c trong sách Gi ng Viên (Gv
1:2), “Mi s là h không!” Tôi thm thía r=ng: nu
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tôi không có lòng—bit n, kính mn, thng xót,
khiêm nhng—và tht lòng mu n giúp ngi khác,
nh>ng hình th(c b ngoài ca tôi cng ch^ là “h
không”, là khoe khoang. Làm sao tôi có th chinh
ph*c c ngi khác vi nh>ng v' b ngoài và thái
 kiêu c ng? Tôi c g:ng t mình sO i và hc tính
khiêm nhng và trng d*ng kh n ng Chúa ban cho
tôi  em ích li n môi trng s ng ca tôi, b=ng
hành ng, vi c bác ái, và ph*c v* ngi khác. Vì tôi
cng xut thân t trong hoàn c nh khó kh n nghèo
nàn và c giúp E bi nh>ng lòng h o tâm ca

ngi i trc.
Tôi nh l i lúc h!i còn nh$, gia ình tôi nghèo, b
tôi b b:t i tù c i t o, gia ình tôi s ng vt v . Tôi
cu xin Chúa cho tôi c i hc; tôi ch^ hy vng làm
kim tin  giúp mW tôi. Chúa ã nhn li tôi và ã
cho tôi c hi c i hc. Tôi ã t t nghi p vi 4
b=ng cp  i hc và nhiu ch(ng ch^ v chuyên
nghi p. Tôi c làm giáo s  i hc, k_ s, và có
nhiu c hôi. Tôi rt t hào, là tôi ã làm c. Tôi
ã lm! Tt c u là H!ng Ân Thiên Chúa ã ban
cho tôi.
#úng vy, tt c u là trong s quan phòng ca
Thiên Chúa. Chúa ã thng yêu tôi, Ngài kêu gi tôi
quay tr l i qua nh>ng bit c bi th m trong cuc
s ng, gia ình, nh>ng thách th(c trong cuc s ng, và
qua nh>ng ngi có quan h vi tôi. MW ca tôi b
“stroke” và b li t. Không lâu sau ó, b tôi cng b
“stroke” và qua i. Nhìn l i nh>ng bin c a n
trong cuc s ng, tôi cng không áp l i c ân tình
ca cha mW tôi và cng không giúp E c gì cho
cha mW tôi. Còn nhiu thách th(c khác n>a mà tôi
ngh r=ng không có th x y ra trong gia ình tôi, cng
ã ln lt x y ra. Tôi c m thy mình m$ng manh và
bé nh$. Tôi ch^ là con ngi do Thiên Chúa dng nên
vi nhiu gii h n và yu u i ca con ngi.
Trong cuc s ng, tôi cng b thi t h i bi ngi
thân và b mang n lên n c b c tri u. Qua s au
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thng và s mt mát ca gia ình, tôi rt bu!n và
chán n n. Nhng r!i, tôi l i nh n “D* ngôn tên
m:c n không bit thng xót… Tên y t c ác
kia, ta ã tha ht s n y cho ngi, vì ngi ã van
xin ta.” Trong cuc s ng, nh>ng hành ng và li nói
ca tôi cng ã làm thi t h i n ngi trong gia ình
và nh>ng ngi chung quanh mà tôi cng van xin
tha. V s tha th( cho nhau, tôi c nghe nhiu ln
v o n Phúc Âm Matthêu (18:21-35): “Thy không
b o là n b y ln, nhng là n b y mi ln b y.”
Tôi nhn ra r=ng: tình yêu có th tha th( ht tt c và
có th mang nh hng t t n vi ngi khác.
Tôi c g:ng thay i và tôi không k công lao vi
vi c mình ã làm vì s(c kh$e, tài n ng, và trí thông
minh ca tôi ch^ là d*ng c* Chúa dùng. Nh>ng b=ng
cp ca tôi ch^ là phng ti n s ng trong n gi làm
dân Chúa. Tôi nên quên nó i! Bây gi, tôi c m thy
rt ng i ngùng khi nh:c n a v, danh d, và b=ng
cp hc hành. Trong sách “G ng Chúa Kitô” ca
nhà tu Thomas Kempis (1380-1471), tôi c nh:c
nh r=ng: “rt là d i dt cho ngi eo ui danh d
th gian và "t mình lên trên ngi khác.” Tôi ch^ là
ngi may m:n c i hc.
Nhìn l i nh>ng thành tu ca tôi, tôi t h$i: có
ph i là do s c g:ng ca tôi hay là H!ng Ân Thiên
Chúa ban cho tôi? #úng vy, tôi tin tt c u là
H!ng Ân Thiên Chúa ã ban cho tôi. Tôi c nghe
nhiu ln v câu nói: “#(c tin không có vi c làm là
(c tin cht.” Suy ngh l i, s(c kh$e, tài n ng, và trí
thông minh mà Chúa ã ban cho tôi cng cn ph i
trng d*ng nó mà mang ích li n môi trng và
nh>ng ngi chung quanh.
Qua nghiên c(u v b n thân, tôi ã quyt tâm sOa
i. Tôi v;n còn ph i u tranh vi b n thân h=ng
ngày  sOa i, quên i cái “tôi” và hc tính khiêm
nhng. Quên i tính t ph*, tôi s ng thc vi chính
mình, vi tha nhân, và nht là vi Chúa. Tôi c m thy
khoan dung hn, c xO nhW nhàng hn, yêu thng
hn, và s ng thân thit vi nh>ng ngi chung quanh
hn.
Suy ngh v môi trng s ng ca tôi, tôi cng hc
c nhiu m;u gng s ng hy sinh ph*c v* ca
ngi khác. Tôi bit có ngi rt thành công trong
môi trng xã hôi và hc hành, nhng h l i chn
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con ng cao thng hn, là ph*ng s Chúa và tha
nhân. Tôi cng bit có ngi rt thành công trong
ng i, nhng h thy cuc s ng ca h v;n tr ng
không và thiu ý ngha, nhng r!i h l i tìm ra Chúa
trong vi c bác ái và ph*c v* ngi khác. Tôi cng
bit có nh>ng gia ình kém may m:n, h "t nim tin
vào Thiên Chúa và s ng vui v' hòa thun vi nhau.
Tôi rt ngEng m h! #úng vy, chính gng s ng
ca nh>ng ngi chung quanh tôi ã mang nh
hng t t n cho tôi; h cng ã thay i tôi, là ân
nhân ca tôi. Hn n>a, nh>ng ngi ã i ngang qua
i tôi, h cng u là ân nhân ca tôi. Noi gng
nh>ng m;u gng sáng ngi ca nh>ng ngi i
trc, tôi c g:ng dùng kh n ng Chúa ban ph*c v*
ngi khác.
Tôi cng có th là m;u gng sáng ngi cho
ngi khác. #úng vy, tôi cng có th mang nh
hng n ngi khác s ng t t hn ho"c t!i t hn.
Tôi và v tôi nghiên c(u môi trng thích hp cho
chúng tôi. Gia ình chúng tôi tham gia vào nh>ng
sinh ho t có th em nh hng t t n vi gia ình
và các con. Chúng tôi tình nguy n thi gi cho nhà
th, Cursillo, giúp ngi vô gia c, và thàm gia vào
các sinh ho t cng !ng. H=ng tun, v tôi mang
Thánh Th n b nh vi n Kaiser cho ngi b b nh.
Còn các con tôi u giúp l, tham gia c Phúc Âm,
ca oàn, tha tác viên, hng  o, và sinh ho t gii
tr'.
Trong nh>ng sinh ho t nhóm ca tôi, tôi cng 
ý và nghiên c(u v nh>ng ngi có quan h vi tôi và
cu nguy n cho h, và giúp E h khi cn thit. Tôi
c m thy r=ng: mt hành vi nh$ ca tôi v lòng nhân
ái có th làm cho ngi khác c vui hay “a simple
act of kindness” có th thay i c h.
V môi trng xã hi cng vy, tôi có trách
nhi m  ý n nh>ng vn  có liên quan ti i
s ng ca tôi—(c tin, gia ình, các con, hc hành, và
v.v.. Có nh>ng vn  x y ra trong cuc s ng ca tôi,
tôi có th không thay i c, nhng tôi có th
mang nh hng t t n môi trng và mang nh
hng t t n các con ca tôi. Hi n t i tôi có nh>ng
vn  tôi không th thay i c nhng hành ng
ca tôi và nh>ng h t gi ng y ã c cy tr!ng ni
các con tôi và nh>ng ngi chung quanh tôi.
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Có th là nh>ng vn  y không thay i c trong
i tôi và cng có th là không thay i c trong
i các con tôi, nhng có th là giòng dõi ca tôi sau
này. Trong gia ph Chúa Giêsu cho chúng ta thy, k
t thi ông Ápraham ph i tr i qua nhiu th h (Mt.
1:17).
Tr l i vi môi trng xã hi, ví d* nh D Lut
8 ho"c Proprosition 8, chúng ta cn ph i nghiên c(u
 tìm hiu v d lut ny và tìm câu tr li cho
mình. V  o (c luân lý, chúng ta có !ng ý vi d
lut ny hay không? Còn nh>ng d lut khác nh án
tO hình (dealth penalty), phá thai (abortion)... chúng
ta ngh sao?
Riêng v d lut phá thai, (a con gái 12 tui ca
tôi góp ý nh sau: “Mt (a bé ang hình thành trong
b*ng ca ngi mW, là con ngi. #iu này sR là vô
lý nu thai nhi có cha mW, nhng (a bé y l i không
ph i là mt con ngi. Em còn nói thêm: “Nu chúng
ta ngh thai nhi cha là mt con ngi s ng, có lR
chúng ta nên suy ngh l i thêm mt ln n>a.”
#(a con trai 13 tui ca tôi cng góp ý. Em nói:
“Không ph i ai cng !ng ý vi chúng ta và nh>ng gì
chúng ta tin có th không úng.” Nói n ây tôi ngh
n câu Phúc Âm: “Thy b o tht anh em: nu anh
em không tr l i mà nên nh tr' nh$, thì sR ch ng
c vào Nc Tri” (Mt 18:3). #úng vy, hành
ng ca tôi có nh hng n các con ca tôi.
Chúng tôi u có cùng chung nhn xét v 3 d lut
va k trên.
S ng trong môi trng, Chúa v;n thng yêu tôi
và v;n mi gi tôi ph*c v* ngi khác qua vi c bác
ái, dù r=ng tôi bt x(ng. Tôi c mi tham d
Khóa 3 Ngày; tôi c mi gi ph*c v* Phong Trào
Cursillo; tôi c mi gi giúp Giáo X( Vi t Nam.
T n Chúa muôn vàn!
Qua nh>ng vi c nghiên c(u trên, tôi ly tinh thn
Phúc Âm làm Kim Ch^ Nam d;n ng l i cho tôi.
Tôi c m nhn c r=ng: “cho thì có phúc hn là
nhn” (Cv 20:35). Và tôi kh ng nh r=ng: ch^ có tình
yêu mi có th thay i c lòng ngi.
#ây là nh>ng vn  tôi cn ph i nghiên c(u c|n
thn! T n Chúa Giêsu, là Thy Chí Thánh ã ban
cho tôi có c hôi  xem xét l i con ngi ca tôi và
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ý th(c v hành ng ca tôi có nh hng ti môi
trng! Tôi nhn ra con ngi ca tôi là con ngi
ti li và có rt nhiu bt x(ng. Tôi cu xin Chúa
giúp s(c cho tôi, bit t sOa i mình và c i thi n i
s ng. Có Chúa cùng !ng hành vi tôi trong cuc
s ng, tôi yên chí, làm chin s ca Chúa Kitô, ly
gng hy sinh ph*c v*  làm ch(ng cho Tin Mng
c(u .
# kt lun, vi c nghiên c(u là s tìm hiu 
bit mt vn  nào ó cho rõ ràng, r!i dùng nh>ng
hiu bit ó  nâng cao suy ngh ca mình, bit
chính xác hn, hiu bit t t hn, và thy vn  rõ
ràng hn. Nghiên c(u v b n thân là: 1) xem xét l i
b n thân và t mình sOa i và 2) tìm hiu môi
trng và mang nh hng t t n trong môi trng.
Khi chúng ta tip xúc vi nh>ng ngi chung quanh
b=ng gng s ng—a) tình thng, b) khiêm nhng,
c) lòng can  m và qu ng  i, và d) vi c bác ái và
ph*c v* ngi khác—là chúng ta a nh hng t t
n môi trng. Làm sao chúng ta có th ph nhn
c khi chúng phi nhim iu xu, ngi chung
quanh b nh hng—hu qu —t!i t hn?
Phêrô Ph*m Huy Dng
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Con Chiên Ta
Thì Nghe Ting Ta
Kính tha Thy Chí Thánh và anh ch em,
Tht là mt bt ng ln khi em c c hi tham d khóa Cursillo 44 va qua. #ây cng là mt dp may m:n n>a là do Cha
Nguyn Tm Thng làm Linh Hng. D khóa hc là mt s bt
ng; mt tun trc khi khóa b:t u, anh Tun mi gi báo tin cho
em là c i tham d khóa Cursillo. Trong lòng mng rE và cng
rt h!i hp. Mãi cho n t i Th( T em v;n cha bit ph i em theo
cái gì và a ch^  âu n>a. Cng may là Chúa thng, em liên l c
c vi anh Tun và lái xe tìm n ch bình an.
Trong ba ngày d khóa, em ã hc h$i rt nhiu v Thy Chí
Thánh. T nh$ cho n ln, em ã vào nhà th, hc Giáo Lý, tham
d Thánh L, và sinh ho t trong ca oàn cng ã hn 10 n m nay r!i.
Khi không có vi c làm thì em cu nguy n vi Chúa là: L y Chúa nu
Chúa cho con có công vi c làm n nh thì con sR hy sinh thì gi i
d y Giáo Lý Vi t Ng>. Và Chúa ã nhn li em. Nói chung thi em
s ng  o cng không thua ai mà cng không hn ai. Sau khi d Khóa
Ba Ngày thì em mi c m nhn t xa n nay em ch^ s ng c có
mt n>a vi Chúa thôi.
Ngày th( nht trôi qua em c m nhn c lòng mình b:t u di u
xu ng vì ã “ c mt  ng rát” ra kh$i tâm h!n. Ngày th( hai
ca khóa là ngày mà em c m nhn c tình yêu ca Thy Chí
Thánh. Cng nh mi ln, k t ngày em c rc Mình và Máu
Thánh Chúa xong r!i v ch ng!i. Sáng hôm ó em cu nguy n và
dn mình trc khi i rc Mình và Máu Thánh Chúa. Không gi ng
nh mi ln khác, em c m nhn Máu Thánh Chúa ch y th ng mt
ng xu ng b*ng xong r!i v ch ng!i. Hôm ó, khi em rc Mình
Thánh Chúa xong, r!i n Máu Thánh Chúa. Trong lúc rc Máu
Thánh Chúa, em c m nhn mt làn hn m ch y th ng vào tim ca
em. Lúc ó em, c m nhn c nh có mt bàn tay nâng nêu trái tim
ca em và cng trong lúc ó tâm h!n em rt vui và h nh phúc không
sao din t c. Khi v ch ng!i, em "t bàn tay ph i lên trên ngc
và mm ci t n Chúa trong nim vui sng.
Chúa nói “con chiên ta thì nghe ting ta, ta bit chúng và chúng
bit ta.” Em mong r=ng mi ngi cha có c hi i d khóa sR c
i. Chúa luôn luôn gi ng rng bàn tay  ch ón chúng ta tr v vi
Ngài nh mt ngi Cha Nhân Lành. Kính chào anh ch em trong
Thy Chí Thánh.
G N!]# \ L, K| 44
San Jose, 8/21/2013
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Tôi i Tr Tá
Tôi i tr tá khóa Cursillo Cu i Tun t i San Jose, CA.
# chu|n b cho mt khóa Cursillo cu i tun, ngoài nh>ng lo toan cho vi c t ch(c c trôi ch y t t Wp
thì phn quan trng ca khóa là hy sinh cu nguy n, gi là Palanca. Không nh>ng anh ch em  a phng
San Jose này hy sinh cu nguy n, mà nh>ng li nguy n thit tha y còn c dâng lên Thày Chí Thánh t rt
nhiu ngi, rt nhiu phong trào b n trên th gii, k c Vi t Nam.
Tht là tuy t vi bit bao khi mi ngi liên kt vi nhau trong tình yêu ca Chúa, hi p li cu nguy n
cho cùng mt m*c ích là xin Chúa hi n di n, !ng hành vi khóa Cursillo cu i tun.
N m nay tôi cng s:p xp công vi c  lên ng làm tr tá cho khóa 44 VNSJ. Vào khuya th( N m khi
mi ngi ã yên gic sau mt ngày vt v vi bao công vi c, tôi ã n nhà T m  ving Chúa và cu
nguy n làm palanca cho khóa hc.
Trong không gian tnh mch ca êm khuya se l nh ni ven bin, tôi quF bên Chúa và b:t u li nguy n
“L y Chúa, con tin tht Chúa ang ng tht trong phép Thánh Th ni nhà T m này…va c xong, tôi thy
hình nh mình cha nói ht câu, ht ý vì tôi bng nhn th(c r=ng Chúa không nh>ng hi n di n trong nhà
T m này, mà Ngài con hi n di n trong tôi, trong các cha Linh Hng, trong các anh ch tr tá, trong các anh
tham d viên và trong tt c mi ngi. Th là bui suy t cu nguy n ca tôi trong nhà T m êm nay c(
xoay quanh vi c Chúa hi n di n yêu thng vi chúng ta.
Chúa hi n di n nên tôi ã dâng khóa hc này lên Chúa và phó thác mi din bin trong khóa theo Thánh
Ý ca Ngài. Tôi tin Chúa sR cho chúng ta nm tr i s ngt ngào yêu thng b=ng cách  tràn nim tin yêu
hy vng ni chúng ta. Chúng ta hãy làm công vi c c giao mt cách h ng say, tích cc và Chúa sR làm
phn còn l i  cho nh>ng vi c y  t c thành qu nh Chúa mu n.
Tin r=ng Chúa ang hi n di n trong tôi, nên tôi quyt nh sR nhìn mi ngi vi anh m:t ca Chúa
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Giêsu, sR ci vi mi ngi b=ng n* ci ca Chúa Kitô và  i xO vi mi ngi trong tinh thn tôn trng
yêu thng nh Chúa Kitô.
B=ng ánh m:t ca Chúa, tôi nhìn ra quý cha Linh Hung là nh>ng món quà quý báu mà Chúa gi n cho
khóa hc: cha Andrew V Nguyn, Cha Phaolô Lu #ình Dng, cha Giuse Ph m Kim Hùng, Cha Phêrô
Nguyn #ình # , cha Phaolô Phan Quang Cng và "c bi t cha Giuse Nguyn Trng Tc (Nguyn Tm
Thng) n t Colorado xa xôi v làm linh hng cho khóa hc. Ngoài quý cha, tôi còn thy quý thày phó t
Antôn Ph m Trung #im, Giuse Hoàng K Th và #ôminicô #inh V Hoàng n t Ohio.
Tôi c m thy nh>ng bài suy ni m nh là nh>ng tâm tình ca Chúa vi nh>ng (a con ang quây qun bên
Cha khi h ã cùng nhau sn sàng tha cùng Chúa r=ng: “ L y Chúa, tôi tá Chúa ang l:ng nghe. Xin Chúa
phán d y linh h!n con”. Nh>ng bài suy ni m c trình bày vào sáng sm khi mi ngi va th(c d y nh
khi u cho mt ngày vi Chúa, giúp mi ngi nhìn l i chính mình và có quyt tâm làm cho i s ng  o
ca mình g:n bó vi Chúa hn, tích cc hn trong vi c m mang nc Chúa ni trn gian.
Tôi nhìn thy quý anh ch tr tá là nh>ng ngi ph*c v* ht mình trong khiêm nhng yêu thng. Nh>ng
tm gng s ng ng v cung cách ph*c v*, v lòng bác ái ã phá tan rào c n ca ng i ngùng, ca m"c c m ,
ca thành kin và thay vào ó là s c m thông, hòa !ng, chân thành, vui ti. Tôi nh l i li Thánh Phaolô
trong th th( nht gi tín h>u Côrintô “#(c mn tha th( tt c , tin tng tt c , hy vng tt c , chu ng tt
c …”. Vâng, ch^ trong tinh thn bác ái nh th chúng ta mi gii thi u cho ngi khác y  khuôn m"t yêu
thng ca Chúa Kitô, #ng ã chu cht vì yêu nhân lo i.
Tôi nhìn thy quý anh tham d viên t nh>ng giây phút u tiên y bE ngE, xa l ã nhanh chóng hòa
mình vào nh>ng sinh ho t din bin nhp nhàng trong khóa hc. Tôi thy “không còn Do Thái hay Hy L p”, 
ây cng không còn tr tá hay tham d viên, tt c ã thành mt kh i chan hoà yêu thng, vui ti.Chính s
hi n di n ca Thiên Chúa làm cho mi ngi c m thông vi nhau, nhìn nhn mình là con cùng mt Cha yêu
thng trên tri. Trong Thánh L khi mi ngi cm tay nhau, cùng ct ting c “ L y Cha chúng con  trên
tri…” thì tôi rt xúc ng bi tôi nhn bit tt c nh>ng ngòi này là anh em tôi, nh>ng ngi anh em c
liên kt b=ng chính Chúa Giêsu.
R!i nh>ng bài thánh ca, c trong ph*ng v* Thánh L và trong sinh ho t u gi cho tôi nim xúc c m dâng
trào. Nh>ng bài hát này nh cu n hút, nh nâng bng tâm h!n ngi nghe lên cao, lên cao mãi, b$ l i th gian
nh>ng vt v lo toan i thng. Quý anh trong ban Ph*ng V* ã hát rt hay. H hát b=ng c nim r o rc
trong trái tim, b=ng c tâm h!n , b=ng c tài n ng ca tui tr'. Li ca hào hùng d(t khoát khi tuyên xng nim
tin, li ca du dng tha thit khi ca ngi tình yêu ca Chúa dành cho con ngi, li ca d t dào tin yêu và hy
vng, réo gi tìm v bên Cha..khi con ngi còn ang lang thang nh>ng bc tng lai vô nh.
B=ng ánh m:t ca Chúa tôi nhìn thy quý anh ch trong ban m Thc vi th(c khuya dy sm, vi bp
núc, nu nng, chén bát và nh>ng thùng thc ph|m ang c chu|n b… bao nhiêu vi c không tên cn ph i
làm cho kp thi gian… nhng h luôn ph*c v* vi n* ci ti th:m trên môi. Tôi ngh tht khó kim c
nhà hàng nào s ch sR, v sinh, các món n ngon và tinh thn ph*c v* ch^ vì yêu thng khách hàng nh ban
m Thc  ây.
Nh mt h!ng ân khi c tham gia làm tr tá cho khóa hc cu i tun này, tôi ã c s ng, sinh ho t và
làm quen vi nhiu ngi. Cám n Chúa và cám n mi ngi.
Tr l i nhà t m  t n Chúa chiu nay, tôi l i quF bên Chúa mà tha r=ng “ L y Chúa, con tin Chúa h=ng
hi n di n, !ng hành vi chúng con và do ó mi s u t t Wp vì Chúa luôn tuy t vi t t Wp và Chúa là tt
c cho chúng con. Amen”.
GZj TX N!]#
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c Sng Tình B*n trong PT Cursillo

Tôi tham gia PT Cursillo c 6 n m và
ã kt thân vi rt nhiu Cursillistas t i a
phng, các min và qu c gia. S b n bè tôi
có c sau Khóa Cursillo l i nhiu gp 20
ln s b n bè tôi có trc ây. T i sao vy?
Tôi thit ngh vì chúng ta có cùng m;u s
chung là Nhi m Th Chúa Kitô. Chúng ta
c liên kt nên MT trong Nhi m Th ca
Thy, c "c ân tr nên b n h>u vi Thy
Chí Thánh: “Thy không còn gi anh em là
tôi t na, vì tôi t không bit vi c ch làm.
Nhng Thy gi anh em là bn hu, vì tt c
nhng gì Thy nghe c n i Cha ca Thy,
Thy ã cho anh em bit.” (Ga 15:15).
#ó là lý do t i sao tôi c m thy rt thân
quen khi g"p các b n mi trong các bui Ultreya. Mi g"p ln u mà c( nh là quen
bit nhau 20 n m r!i. Trong bui # i Hi
Cursillo Toàn Qu c n m nay  New York, khi
c bit gia ình tôi d tính i th m thác Niagara, v ch!ng Phó T Gary & Gail nài n^
chúng tôi n  nhà ông bà  Niagara Falls dù
ch^ g"p gE tôi ln u tiên t i # i Hi. Lúc
u v tôi và các con cng ng i vì s phin hà
và nht là không quen bit ông bà trc ây.
Tuy nhiên ch^ sau 2 ngày chúng tôi ã tr
thành b n thân và rt quyn luyn khi ph i
chia tay! Các con tôi h$i bao gi mình sR
c tip ón ông bà Gary & Gail  San Jose ? Tình b=ng h>u trong Nhi m Th Chúa
Kitô tht Wp, ã lan to n các con tôi!
Chính Tình Yêu ca Thy là cht xúc tác, là
m;u s chung giúp chúng ta liên kt và t ng
trng trong tình b n tng thân tng ái tht
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nhanh chóng không ng. Càng i sâu vào #"c
Sng Tình B n trong PT Cursillo tôi càng hiu rõ
Tâm Tng ca PT Cursillo qua cách din t ca
ông Eduardo Bonnín, sáng lp viên PT Cursillo:
“Tâm T!ng ca PT Cursillo bao g+m vi c công
b tin tt nh t v thc ti tuy t di u nh t, ó là
Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô, yêu th ng
chúng ta, c truyn t bng ph ng ti n kh
quan nh t, ó là tình bn, nh#m vào s u vi t
ca mi cá nhân, ó là con ngi có kh n%ng
xác tín, kiên quyt và chung thy (C|m Nang
Lãnh # o, Ch. 2). Chúng ta không ch^ liên kt
vi nhau trong tình b n t nhiên xã hi mà còn
trong s hi p thông siêu nhiên vi Thiên Chúa
Ba Ngôi, vi #(c MW, các thiên thn và các
thánh. Tôi tht s xúc ng khi c Thy Chí
Thánh cho tôi nhìn thy hình nh này khi tôi so n
bài Rollo “B o Toàn )n Thánh sau khoá Cursillo” trong Lu Thánh Th t i Camp St. Francis.
Bui hi Nhóm ca chúng ta không ch^ có các
thành viên trong nhóm không âu, mà có s hi n
di n ca Thy Chí Thánh: “Z âu hai ba ngi
hp li nhân danh Thy, thì có Thy ! gia
h” (Mt 18:20). Có Thy Chí Thánh thì ch:c
ch:n có s hi n di n ca Chúa Cha và Chúa
Thánh Thn. Có Thy Chí Thánh thì ch:c ch:n
có s hi n di n ca #(c MW, các thiên thn cùng
các thánh. Tôi thy mt quang c ng tht Wp và
trang trng nhng l i m cúng và thân mt ca
c Triu Thn Thiên Qu c n hp vi chúng ta
trong các bui hi nhóm. Tôi thm ngh bui hp
này còn trang trng hn c bui hp ca các
nguyên th qu c gia t i liên hiêp qu c. Tôi luôn
nh:c các con tôi v s hi n di n linh thánh ca
Triu Thn Thiên Qu c trong gi c kinh chung
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gia ình bui t i  chúng tôi hi p thông s t
s:ng hn vi các Ngài.
Nhìn l i hành trình 25 n m ca Phong
Trào Cursillo San Jose, ngành Vi t Nam rt
thân thng, tôi tht hãnh di n và t hào c
là mt thành viên ca Phong Trào. Tôi c
vinh d làm b n vi nh>ng bác, nh>ng anh
ch Cursillistas “lão làng” ca nh>ng Khóa
u tiên cng nh kt thân vi nh>ng anh ch
Cursillista “mi ra lò” ca Khóa44 & 45. Tt
c u là nh>ng ngi b n thit ca tôi vì h
c gii thi u và gi g:m bi mt ngi b n
thân nht ca tôi; ngi ó tên là Giêsu Kitô!

De Colores!
GZj T T H"!
Tháng 8, 2013
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PALANCA
Thay B c Th; Tình
Tui 70
H nh thân yêu i,
52 n m v trc,b(c th tình u tiên
trong i c vit t i Thánh a MW Lavang—Qu ng Tr—n vi H nh; b(c th
tình ó ã "t di bàn th MW vi li kh|n
nguy n: “MW i,cho con c bông h!ng
ti th:m ó trong i...!” Và t ó; bông
h!ng c "t trong tim,luôn ti th:m
trong i v ch!ng vi nhiu sóng gió;ch y
lo n; tù “c i t o”, vt biên; l i tù ti...
H nh vi àn con th…
52 n m v sau, Palanca ny cng c
"t di chân MW vi li kh|n nguy n:
“Xin MW phù trì  bông h!ng c thm
ngát li MW,  bông h!ng có th ánh ng
tâm h!n các ch em Tham d viên,em các
ch em n vi Tình yêu ca Thy Chí
Thánh,con Cc Thánh ca MW…”
H nh thng yêu i, mi ngi ang cu
nguy n cho H nh. Hãy bình tâm, khiêm
t n,hãy phó thác, hãy luôn cu nguy n 
cuc s ng ca H nh sR là tm gng cho
Tham d viên, cho ngi chung quanh, cho
ngi ã yêu mn H nh hn 52 n m trong
i...!
Thng l:m.
JZj{ N!]#
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PHONG TRÀO CURSILLO VÀ N GI

Chng Trình Radio
“CHÚA LÀ TÌNH YÊU”
YÊU”

Phng v n anh Trn Hiu, Ch Tch Phong Trào Cursillo Ngành Vi t Nam,
Giáo Phn San Jose, California
Vào ngày 21/7/13, trong ch ng trình phát thanh hng tun trên b%ng tn 1500AM t 10:00 n 11:00 Sáng,
Ch ng trình Radio “Chúa Là Tình Yêu” ã phng v n anh Gioan Trn Hiu v Phong Trào Cursillo, )c bi t
các sinh hot liên quan Phong Trào Cursillo Vi t Nam, Giáo Phn San Jose. B n tin Ultreya hân hnh ghi li bài
phng v n  qúy Cursillistas ti n theo dõi. 1 nghe, xin vui lòng nh n vào ng dOn sau: http://
Chualatinhyeu.com/. Bài phng v n do anh Nguyn 1'c Vinh thc hi n.
Nguyn +\c Vinh: Xin anh Hiu gii thi u v cá nhân, và  ng lc c duyên thúc *y anh tham gia Phong
Trào?
Trn Hiu: Tôi là Trn Hiu, tên thánh là Gioan. Tôi s ng và làm vi c t i San Jose t n m 1985 và sinh ho t
chính yu trong Giáo X( Vi t Nam, hi n là giáo x( #(c MW La Vang. Tôi tham d khoá Cursillo Vi t Nam n m
1992 t i Giáo Phn San Jose, là khoá n m th( hai Phong Trào Cursillo Vi t Nam San Jose t ch(c.
Tôi tin r=ng mi ngi c Chúa chn cách riêng, mi ngi có n gi riêng và trong cuc s ng, khi h làm
vi c ny, khi làm vi c kia trong vn nho ca Chúa. Tôi c m thy mình c gi  thi hành công vi c "c bi t
ca Phong Trào Cursillo, và vào cu i n m va r!i anh ch em trong Phong Trào tín nhi m  cO tôi vào cng v
Ch Tch Phong Trào. Nh vy tôi  m nhn vai trò ny b y tám tháng nay.
H;i: Tôi tin rng thính gi vOn thng nghe nói v Cursillo, nhng không c rõ Cursillo là gì. Vy trong câu
hi ny xin anh vui lòng trình bày s lc v Phong Trào cho mi ngi c rõ, )c bi t, lch s0 ca Phong
Trào Cursillo ngành Vi t Nam ti giáo phn San Jose?
áp: Phong Trào Cursillo c khai sinh t i Tây Ban Nha vi khoá u tiên din ra n m 1944. Nhng mãi n
n m 1949, nh>ng iu t phát trc ây nay mi tr thành có h th ng và khoá Cursillo u tiên có qui c và có
các phng pháp cá bi t nh hi nhóm nh$ và  i hi Ultreya c hình thành.
Phong Trào c khi s do các v th lãnh tiên khi nh ông Bonnin, Linh M*c Tin S Hervas, ngài v sau tr
thành Giám M*c, và ngay sau ó Trng Lãnh # o, ni quy t* các thành phn c t cán ca Phong Trào, cng
c hình thành.
Phong Trào Cursillo c du nhp vào Vi t Nam t n m 1967 cho các s quan ngi Phi, và sau ó #(c Giám
M*c Nguyn V n Thun ã m khóa cho các linh m*c và giáo dân Vi t Nam. Phong Trào l:ng ng mt thi
gian lâu, nht là sau n m 1975, và gn ây mi khi ng tr l i, và có các khóa m ra t i mt s giáo phn Vi t
Nam.
T i San Jose, vào n m 1988, Linh M*c Lu #ình Dng, lúc ó là chánh x( H # o Vi t Nam, ã gOi mt s
ngi tham d khóa t i min Nam Cali, và t n m 1991, Phong Trào b:t u m khóa t i Camp St. Francis, 
ph Aptos, gn Santa Cruz. Cho n nay, Phong Trào Cursillo Vi t Nam Giáo Phn San Jóse ã thc hi n 43
khóa, và n m nay Phong Trào sR t ch(c hai khóa vào trung tun tháng Tám, cng t i cùng a im, Camp St.
Francis, mt doanh tr i n=m bên b bin xinh Wp, nhìn ra Thái Bình Dng, rt th mng.
H;i: Xin hi thêm anh, Phong Trào Cursillo có c công nhn chính th'c b!i Tòa Thánh La Mã hay không, và
chúng ta nghe th y nhiu nhóm hoat  ng trong giáo h i Công Giáo nh Legio Marie, Linh Thao, Canh Tân 1)c
Sng, th thì Cursillo khác bi t nh th nào vi các h i oàn ó?
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áp: Vâng, tha anh, tha quý v thính gi : S( m ng ca Phong Trào Cursillo cng là s( m ng ca giáo hi, có
nhi m v* loan truyn Tin Mng cho muôn dân. Nói v m*c ích và s( m ng ca Phong Trào, tôi mu n nói v
b n cht ho"c yu tính ca Cursillo. #ây là mt Phong Trào ca giáo hi, ho t ng trong giáo hi, trc thuc
giáo quyn a phng. Phong Trào có phng pháp riêng và các phng pháp ny ch yu nh=m t o c hi cho
ngi tham gia s ng và chia s' i s ng ngi Kitô h>u ca h. H s ng nh>ng gì là c t yu ca ngi tín h>u.
Phong Trào Cursillo c ng hin các phng pháp nh=m th hi n tình yêu: yêu Thiên Chúa, yêu chính mình, và yêu
tha nhân. Phong Trào giúp h thc hi n ba cuc g"p gE: g"p gE chính mình, g"p gE Chúa, và g"p gE tha nhân. Có
th nói ó là vi c thánh hóa b n thân.
Phong Trào còn có m*c ích th( hai, là thánh hóa môi trng, ngha là làm men làm mu i cho th gian. Phong
Trào có mt châm ngôn rt ph thông, ó là "M t tay n#m Chúa, m t tay n#m anh ch em." Thc ra thánh hóa
b n thân là khó, nhng thánh hóa môi trng còn khó hn. Nhng làm sao h có th làm c? Nh>ng ngi
tham gia vào Phong Trào Cursillo, tuy cng nh nh>ng tín h>u khác, nhng nh phng pháp Cursillo, h cùng
làm vi anh ch em, ngha là làm trong các nhóm nh$. Ngh nghi p chuyên môn ca tôi là làm vi c vi nh>ng
ngi có các vn  cá nhân, gia ình, và khi ng!i vi h trong các nhóm h tr, thì tôi nghe h c li tâm ni m
ny: "Khi tôi i tìm h+n tôi, tôi ch$ng th y gì; khi tìm Thng 1 ca tôi, ngài l*n tránh tôi, nhng khi i tìm
ngi anh em, thì tôi tìm g)p c ba". Tôi tin r=ng, khi !ng hành cùng anh ch em, thì chúng ta tìm c tt c .
Phong Trào khuyn khích ngi ta tham gia các nhóm nh$, và qua ó h c s nâng E l;n nhau  cùng giúp
nhau trong bc ng theo Chúa, và hoán c i môi trng h s ng.
H;i: Anh va cho tôi m t tóm t#t  tôi và thính gi hiu c m/c ích và s' mng ca Phong Trào Cursillo.
Nãy gi anh Hiu có nói v nhng khóa hc Cursillo, anh nói v tri St. Francis. Thành ra bây gi tôi mun hi
anh là Khoá hc Cursillo là khóa gì vy? Anh có th chia s chút ít v khóa hc ny c không ?
áp: D vâng. Khóa Cursillo là gì? Thc ra không ai có th din t mt cách y , úng :n v mt khóa Cursillo c. Tôi có th nói, tr i qua kinh nghi m Khóa Cursillo là mt h!ng ân tuy t vi. Tôi ã có kinh nghi m
ó. Và tôi ngh nhiu ngi tham d cng u có kinh nghi m ó. Khóa c din ra trong ba ngày, nên còn
c gi là khóa Ba Ngày. Ch yu khóa hc nh=m  tuyên xng mt s( i p, ó là "Thiên Chúa yêu th ng
chúng ta". Tt nhiên trong khóa hc thì có hc h$i, có cu nguy n. Nhng ph i n ó, ph i tham d mi c m
nghi m c y  Khóa Cursillo, bi vì nó có tính cách riêng t, cho mình, gi>a mình vi Chúa, và vi anh ch
em.
H;i: Tha anh, anh có nói v m/c ích ca Cursillo là nhm thánh hóa b n thân, thánh hóa môi trng, vy thì
trong chiu hng nh vy, cng nh anh có nói ti khóa hc, vy thì Phong Trào nh#m ti nhng ai  i d
khóa hc ny?
áp: Nh tôi ã  cp trc thì Phong Trào có hai chiu kích  nh:m ti, ó là thánh hóa b n thân và thánh
hóa môi trng. Khóa hc Cursillo dành cho mi ngi, thuc mi gii, bt k thành phn kinh t, xã hi ca h
nh th nào. Thc ra s khác bi t và a d ng ca nhiu ngi làm cho Phong Trào thêm phong phú; và nh vy,
mt khi ngi tham d i vào các môi trng khác nhau trong xã hi, h sR bin i các môi trng mà h có c
hi tham gia. Vy vi c la chn (ng viên làm sao cho thích hp  ph n nh c xã hi và  giúp cá nhân ó
khi tr v làm dy men trong môi trng ca h. Vi c la chn ó, vì vy, rt là quan trng. Phong Trào cn có
nhiu ngi i vào trong các môi trng khác nhau nên không phân bi t ai c .
H;i: Nh vy mi n%m có m y khóa hc, tha anh? Và mi khóa có bao nhiêu 'ng viên, r+i nam, n nh th
nào?
áp: Tha mi n m Phong Trào Cursillo VN t i San Jóse m hai khóa, mt khóa cho phái nam, mt khóa cho
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phái n>. S ngi tham d kho ng trên di 50, t 55, 56 ngi tr xu ng cho mi khóa. Thc ra s tham d
viên ph i n nh cho va ph i, vì doanh tr i có gii h n; và m"t khác vì   m b o cht lng cho ngi tham
d khóa. #ông quá làm ngi ta b l;n mt vào trong ám ông. Cho n nay, Phong Trào VNSJ ã m 43 khóa
và n m nay sR m hai khóa, s 44 và 45.
H;i: Xin hi th%m anh, là bây gi khi thính gi hiu c Phong Trào Cursillo là gì, nu có ngi h mun ghi
danh tham d có còn kp không?
áp: D bây gi thì không còn kp n>a . Thng thì chúng tôi ph i ly n, ghi danh và s:p xp ít nht trc
vài ba tháng. Khóa hc s:p ti cn ngày quá, ch^ còn hn mt tháng n>a thôi, cho nên không còn kp n>a.
H;i: Nh vy nhng ai mun tham gia thì ph i ch n n%m sau, ph i không ?
áp: #ó là khóa  San Jose. Nu h tham d  ni nào khác có t ch(c khóa, thì h cng có th tham d. Nhng
 San Jose thì sang n m mi t ch(c khóa tr l i.
H;i: Cám n anh. Vy xin hi tip anh, khi anh nói v các khóa hc thì trong khóa hc ny ai là ngi ph/ trách
gi ng hu n. H là nhng linh m/c hay sao, hay là nhng ai?
áp: Tha anh, ni dung ca khóa có nhiu vn  v tín lý, v thn hc, v  o. Và vi c gi ng hun g!m có các
linh m*c, các phó t, tu s và giáo dân. Vì Phong Trào có các k_ thut gi ng hun riêng, nên khi ích thân tham
d thì mi c m nghi m c y . Khóa hc không ch^ riêng vi c gi ng hun mà thôi, còn nhiu iu khác
n>a.
H;i: Nhng iu khác ó anh Hiu có th nói c không, thì xin nói cho thính gi nghe?
áp: Nh tôi ã nói, thc ra ph i s ng, ph i tr i qua mi có c m nghi m ó c.
H;i: Thính gi bit c ch ng trình t^ng quát nh vy, hc hành nh vy, nhng mà mun bit Cursillo là gì
thì cn ph i n, ph i sng mi có c m nghi m ó, ph i không anh?
áp: Tha úng .
H;i: Cám n anh Hiu. Tha anh, anh có nói, Cursillo thành lp trên th gii t lâu, và ! San Jose, ngành Vi t
Nam thì ã có 43 khoá r+i. Thành ra, nói chung là t u cho n nay  ánh giá thành qa ca Phong Trào,
nói riêng v Phong Trào Vi t Nam ti giáo phn San Jose thì Phong Trào ã to c iu gì?
áp: Tha anh, Phong Trào Cursillo có mt tham vng là giúp cho các thành viên ca mình tr thành là nh>ng
ch(ng tá ích thc, là nh>ng môn  ca Chúa Kitô. Nhng làm sao  ánh giá c các thành qa? Thc ra,
ngay c khi làm vi c cho Chúa, chúng ta không th thy kt qa mt cách rõ ràng. Cng nh chúng ta có th liên
tng là Chúa Kitô, khi Ngài cht trên thp giá, thì xem ra nh là ã tht b i hoàn toàn. Th nhng, là con ngi
(c tin, chúng ta tin r=ng ó là lúc Chúa chin th:ng. Chúa xu ng th làm ngi cho m*c ích ó, chu n n chu
cht chuc ti cho thiên h . Phong Trào là mt lu!ng gió, Chúa Thánh Thn mu n thi i âu thì thi, và ngi ta
len l$i vào trong các ng$ ngách ca cuc s ng, ó là vai trò ca ngi tham gia mt khoá hc Cursillo, tha anh.
H;i: H+i nãy gi chúng ta nói chuy n v d( vãng, nay chúng ta nói chuy n v t ng lai. Trong vai trò là ch tch
ca Phong Trào Cursillo ngành Vi t Nam giáo phn San Jose, anh có nhn bit Phong Trào có d nh gì 
phát trin trong t ng lai  cho mi ngày Phong Trào ln mnh thêm không?
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áp: Tha anh, Phong Trào có mt sách lc, ó là
nh:m xây dng các ct s ng Kitô giáo trong xã hi và
lp thành các nhóm nh$, là ni h qui t* vi nhau  t o
nh hng trong môi trng s ng ca h. Các nhóm
ny ã có sn trong xã hi r!i, nên mt ngi tham gia
Phong Trào Cursillo, cng là mt Kitô h>u, làm men
làm mu i trong nhóm ca h, trong môi trng ca h.
Phong Trào không nh=m phát trin cho Phong Trào.
Nhng ngoài vi c hoán c i cá nhân, Phong Trào mu n
các thành viên ca mình hoán c i môi trng h s ng.
H ly tinh thn Cursillo  hoà nhp vào trong sinh
ho t i s ng ca h. Còn v c cu ca Phong Trào,
Phong Trào không có tham vng phát trin. Phong Trào
có mt V n Phòng #iu Hành, có Trng Lãnh # o, là
ni  t ch(c các sinh ho t cho các thành viên tr v
cùng sinh ho t. Nh>ng ngi ny khi g"p gE nhau, h
tng trình v cuc hành trình (c tin ca h. #ó là
nh>ng iu Phong Trào nh:m ti, n gi n nh vy
thôi. Không làm cho Phong Trào ln m nh nhng làm
cho tinh thn Phong Trào thm nhp vào môi trng h
s ng và ó là tham vng ca Phong Trào.
H;i: Xin cám n anh Hiu. Qua bu^i nói chuy n hôm
nay, thì tôi cng nh qúy v thính gi có m t cái nhìn
khá rõ v Phong Trào Cursillo, nh t là Phong Trào
Cursillo ti giáo phn San Jose. R t là cám n anh. Bây
gi chúng ta s#p ht gi ph i kt thúc bu^i nói chuy n,
vy anh còn iu gì mun chia s vi thính gi ch ng
trình “Chúa Là Tình Yêu” thì xin anh trình bày?
áp: Trc ht tôi xin chân thành cám n chng trình
ã cho tôi c hi chia s', cng nh cám n quý v thính
gi ã l:ng nghe chng trình ny. Tôi ngh r=ng, mi
ngi chúng ta u có n gi riêng trong cuc s ng. Vì
là n gi nên không ph i do mình la chn, nhng mà
là Chúa chn cho mình, và mình áp tr ting gi ó.
Nhng làm sao  mình bit ó là ting Chúa gi? Tôi
tin là qua cu nguy n, chúng ta nghe c ting Chúa.
Và bn phn ca chúng ta là áp tr , nh tiên tri Samuel
khi nghe ting Chúa, mà nghe n ln th( ba, thì ngài
nói, “Ly Chúa, xin hãy phán, vì tôi t Chúa ang l#ng
tai nghe”. Tôi ngh ngi Cursillista, là ngi ã tham
d mt khoá tnh hun Cursillo, cng nh bt c( tín h>u
nào khác, h u có mt s( m ng, ó là “Hãy i và làm
cho muôn dân tr! thành môn  ca Thy”. Và ó cng
là ch  #(c Giáo Hoàng ã chn cho # i Hi Qu c
T Gii Tr' n m nay. Tôi ngh iu rt cn thit cho
cuc s ng là chúng ta là áp tr li mi gi ca Chúa.
Xin chân thành cám n.
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Thân t)ng các tham d viên khoá 44&45—Camp St. Francis 2013
C( vào nh>ng ngày gn cu i ca mùa tnh hun  chu|n b cho khoá mi 3 ngày  Camp St. Francis, lòng tôi
l i thy nao nao nim nh nhung v mt ký ni m êm m mà tôi ã i qua my n m trc ây.Ln lt nh>ng
khuôn m"t thân thuc,trìu mn l i hi n v trong trí nh.Cái không gian thánh thi n lung linh ánh nn còn hin hi n
trong s tch l"ng mênh mông  quanh ây,tho ng xa xa là ting sóng rì rào l;n trong ting gió muôn trùng ca  i
dng hùng v.Camp St. Francis nh ting gi va bí mt va thit tha khin tôi b!n ch!n, nh mt thôi thúc khôn
nguôi.San Francis,a danh áng nh vì chính  ni ây tôi ã tìm g"p c gng m"t Hin t,y bao dung ca
Chúa, gng m"t mà lâu nay tng là xa xôi vi th gii này,nào ng l i là rt gn gi,luôn luôn cn k bên ta.
Dp này,tôi liên tng n nh>ng s vi c,nh>ng bin c ln nh$ ã x|y ra trong i tôi nh là b=ng c v lòng
yêu thng,quan phòng ca Chúa.Tt c u có m*c ích ca nó,ch( không ph i là tình c.
Theo truyn th ng gia ình,tôi gi>  o t lúc còn bé.Su t nh>ng n m tháng dài,có th nói vi c  o ngha ca tôi
không có gì áng trách,tuy là tôi không th t phê phán v mình s là thiu vô t.Tôi ành thú thc nhn xét ca
ngi chung quanh,nói rõ ra là b mW tôi.Có nhiu dp gia ình tôi ng!i l i,kim im cung cách gi>  o ca Anh
em tôi.Phiu ghi im ca tôi luôn luôn b phê nhW thì là gi>  o hi ht,th ,n"ng thì khô khan,ngui l nh.Tôi
ph i công nhn nh vy thì cng không ly gì làm kh:t khe l:m.Nhng cng không th ch i cãi cng có nh>ng ln
tôi bt cht nhn ra Chúa ang hi n di n trong i mình.Tôi ã tng c nh>ng gng sáng ánh ng tâm h!n i
n quyt tâm t h(a vi mình !ng thi cng hWn vi Chúa nht nh sR làm con Chúa cho tht àng hoàng.Có
iu là sau nh>ng phút b!ng bt,nhi t tình,tôi l i b lôi kéo vào nh>ng mê man ca cuc s ng,quên mt i nh>ng
th h(a vi Chúa,vi mình-quên ch( không ph i khc t.Tình c nh ca tôi có th ví nh là k' vào i vi v n
ling y tay-s(c kho',thi gi và tui tr'-khin tôi  y,tiêu xài vung vít,không :n o.Nhng mà mi ng n núi
l,câu này a ra li c nh cáo thc t i vt cht nào cng sR hao mòn,tui i r!i sR ch!nhg cht và v n ling nào
r!i cng sR tiêu tan.Có b t m ng ti âu,tôi cng ã ti tui ph i i thay b=ng s h!i tâm,t^nh táo,tính toán hn
thi t rõ ràng.Mt ln n>a ,Tôi l i h quyt tâm là ph i ch^nh  n i mình sao cho x(ng áng là ngi theo
Chúa.Ti ây,tôi thy Chúa v;n h=ng theo dõi i tôi,v;n che ch và dìu d:t tôi cách t^ m^,di u kF hn c iu tôi
có th hiu c.
Cái ngày y ã b:t u t bui ngi b n ngoài Công giáo n tìm tôi,cho bit ã quyt nh theo Chúa và ng$
ý nh tôi E u xin rOa ti.Tôi rt ng c nhiên và hiu r=ng có mt cái gì tht Nghiêm trng ang x|y ra vi
anh.Chúng tôi quen nhau c my ch*c n m nay b=ng m i giao tinh rt chân tht và chng mc,không bao gi 
ng n tín ngEng ca nhau.Anh là con c trong mt gia ình n"ng truyn th ng th Ông Bà.MW anh gi ã ln
tui thì vi c tr l i  o ca anh !ng ngha vi b$ bàn th T Tiên.Anh cho bit là có s xung t ln trong gia
ình.T ngày Anh theo  o,chúng tôi thng v;n g"p nhau.Tôi nhn ra mt s thay i ln ni anh.Anh tìm nhiu
c hi tham d nh>ng khoá hc  o,nh>ng bui tnh tâm và tham gia nhiu sinh ho t hi oàn Công Giáo.#"c bi t
Anh gii thi u và khuyn khích tôi vi phong trào Cursillo mà Anh ã là thành viên nhiu n m.Không ng ngi
mà tôi tip tay a v' vi Chúa gi l i là ngi ang có ý dìu d:t tôi trên ng trn lành.Vì s_ di n là ngi theo
Chúa lâu n m,tôi s t s:ng hng (ng li mi gi và phn nào tôi hiu qua Anh,Chúa mu n gOi tôi mt li nh:n.Tôi
h(a sR tham d nhng ph i thu xp ít công chuy n cho thun ti n.Li mi này c nghiêm ch^nh nh:c i nh:c l i
mi n m Mùa Tnh Hun tr v.Anh không t$ ra s t rut vì b n tính lng khng c h>u ca tôi vàhình nh ln nào
tôi cng cha sn sàng.
Mãi cho n mt hôm,nhà tôi dúi vào tay tôi m;u n xin làm tham d viên khoá 3 ngày t i San Francis.Tôi
bng có c m tng Chúa không nhân nhng n>a,Ngi nht nh gi tôi,nht nh can thi p b=ng hành ng
quyt li t.Tôi ký tên r!i gi i,trong lòng có chút ân hn vì ã không c quyt làm vi c này sm hn.Dù gì thì tôi
cng ã làm gng xu cho ngi b n bn  o mi ca tôi.Khoá |y n xin ca tôi b t ch i,tôi oán là tôi còn
thiu iu ki n gì y mà phong trào òi h$i.Tôi cng không ph i ngh ngi gì l:m.Thì cng là Chúa cha mu n
chn tôi,th thôi.
Cuc g"p gE th( hai,b*ng b o d :Chúa còn theo dõi tôi trong n gi,khi mt ngi b n khác tôi g"p trong mt
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bui trò chuy n vui chi cu i tun.G"p gE ch^ là s giao nên chúng tôi ch^ nói chuy n rt chung chung,chuy n ma
n:ng,chuy n thi s,chuy n gi i trí.Cho n mt lúc,ngi b n ti ci h$i có ph i ang có ý mun tham d Phong
Trào Cursillo không.Tôi thy không ti n nói ra là tôi ã b t ch i.Th r!i,nh là mt hi viên thun thành ca Phong
Trào,Anh b:t u a ra nh>ng thông tin chng mc,chính xác, m*c ích  khuyn khích và làm tôi yên tâm.Vì
ây,theo Anh là phng pháp hành  o có chu|n mc và hi u qu và gây c c m h(ng.S hiu bit có chiu sâu và
rt thuyt ph*c.
#úng mt n m sau,tôi c thông báo n xin ã c chp nhn vi mt vài ngo i l .#n ây thì tôi không còn
nghi ng gì n>a v mt )n Gi ã thành tu ni tôi.Ngi b n mà tôi mi nh:c  o n trên ây ã chính th(c tr l i
vi nh>ng phân tách rành m ch nh>ng tiêu chu|n Cn có  tr thành hc viên ca Mùa Tnh Hun,s chu|n b tinh
thn và vt cht cho Khoá 3 Ngày và s lc v khoá hun luy n.Tôi c m thy Bình yên và cám n Chúa vì Ngi ã
chu áo chu|n b trc cho tôi nh>ng gì cn làm.Ngi b n không quên t"ng tôi vài cu n sách gi c m h(ng  o
(c,vit bi nh>ng #ng Bc thánh thi n,gi là  chu|n b tâm tình trc khi bc vào Khoá Tnh Hun.# giúp tôi
tht yên tâm,ngi b n còn offer cho tôi phng ti n chuyên ch ngày tôi nhp khoá  Santa Cruz và ón tôi v nhà
khi mãn khoá.Tôi tht s c m kích v tinh thn ph*c vt mà phong trào ã un úc ni nh>ng con ngi quyt tâm i
con ng ca Chúa.Nhng iu thú v bt ng sau này tôi mi khám phá ra r=ng ngi b n y ca tôi ã cha h
tham d mt khoá 3 Ngày nào,cha tng là mt Cursillista.
Mùa Tïnh Huãn ã qua i,còn  l i trong tôi bao k ni m êm mTôi tng ngh:Con dng theo Chúa ch^ có
mt,nhng mà ngi i trên con ng ó mang tâm tình,c m nghi m và nhn th(c khác nhau,và vì vy,hi u quà,n
ích và s th nh thi n lãnh hi c cng Kh c nhau vì ó là Con #ng rt phong Phú,y sáng t o Cn khám phá
không ngng ca mi ngi chúng ta.
Tôi hc c t Phong Trào CURSILLO cách th(c cu nguy n,không chî là. Nh>ng li thân tha vi Chúa,hay 
trình bày nh>ng nhu cu ca i s ng mà còn là tr i rng tâm h!n   l i, gn gi và tâm tình vi Chúa. Hc bit
chn không gian cho cuc hi ng.Chúa ã ra m;u mc cho nh>ng bui cu nguy n mi khi mt bin c s:p n
trong su t thi gian Ngi còn  ni trn th: Cn mt không gian trm l:ng, thánh thi n.\ ni v:ng v',sR không còn
kho ng tr ng,nh>ng xen ln Trn t*c gi>a Chúa và ta.
Bóng t i ca Nhà T m  ta nghe c ting Chúa và Chúa nghe c ting ta.Cng trong bóng t i ó tôi ã g"p
ánh m:t ngi sáng ca Chúa ang nhìn thu su t lòng tôi n ni tôi ph i bc b ch ht nh>ng iu không th giu kín
 trong lòng.
Trc Mình Thánh,tôi thy Chúa hin hi n,Hin t nhìn tôi nh thm nói:Thy ã i con bao nhiêu n m và sR
còn i mãi cho ti khi con áp l i li mi gi ca Thy.Tôi thy xúc ng mãnh li t trc s Kiên nh;n ca
mt Vì Thiên Chúa y quyn n ng.Tôi không cn che giu nh>ng git nc m:t  mt ni ch^ có Chúa nhìn thy
tôi.Tôi nghe vang vang trong lòng câu hát là mt li t h i: “Tôi là ai mà còn khi du l ,tôi là ai mà còn Trn gian
th,tòi là ai..là ai..là ai..mà yêu quá i này!”(TCS)
Tôi hc c ý tng tìm hiu ý Chúa trong mi s vi c x|y n h=ng ngày quanh tôi.Chúa sR không cn thân
hành n yên i,ch^ b o tôi.Nh>ng s( gi ca Chúa sR làm nh>ng vi c y.#iu cn là chúng ta có sn sàng  Nhn ra
nhiu khi rt tình c không .#i trên hè ph ,quWo  khúc quanh,ã có bao gi,b n bt cht b:t g"p mt khuôn m"t
ngi l nhng trông ra l i rt quen.Chúa y!
ngày tr v.bc chân ra kh$i cng Camp San Francis,tôi nghe trong lòng nim lu luyn b!i h!i.Ra i ln này,tôi
s:p  l i ây nh>ng tình c m yêu thng g:n bó tng nh sR không bao gi g"p l i.Thi gian ba ngày tng nh ã
quá xa.C nh vt chung quanh u ã thay i,hay vì chính lòng tôi ang có s thay i ln: T i ni ây,tôi ã nghe
c ting Chúa gi và tôi ã áp tr li mi gi ó.Tôi tr v vi môi trng th gii quen thuc ca tôi,mang theo
c nguy n mi,quyt tâm mi,sR mt tay n:m Chúa,mt tay n:m Anh ch em.
Chúa i ,nu con không m lòng ra,không áp tr tình yêu ca Chúa ln này thì vinh quang và tình yêu ca Chúa
v;n nguyên vWn,nhng phn con,bit âu ...e sR là ã quá mun màng.
G B\\ N!]# 
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BciTpT nh
T n Thày Chí Thánh ã giúp và !ng hành vi
con cho n ngày hôm nay!
T n Thày ã giúp con m nh d n và can  m 
n:n nót tng ý tng trong li chia s' v c m nghi m
ân sng này mà Thày ã ban cho con, và nhiu "c ân
khác n>a!
T n Thày ã cho con dp may này  tuyên
xng (c tin và dâng li c m t !
Sau cùng t n Thày cho con c chia s' c m
nghi m này vi nh>ng c g^a, và vi nh>ng anh ch
em Cursillistas mà con ang cùng !ng hành trên
ng thánh hóa b n thân và ph*c v*!
T ngày i khóa Cursillo Ba Ngày v, tôi ã b:t
u tham gia vào nh>ng ho t ng ca Phong Trào
Cursillo. Nào là nh>ng bui hp nhóm Matthew 36
thng xuyên, n nh>ng bui sinh ho t ca Trng
Lãnh # o, c kinh cu nguy n cho nh>ng ngi
mi qua i, Chu Thánh Th, hay nh>ng ln tnh
tâm ca phong trào t i St. Clare… Dn dn tôi b:t
u g:n bó vào nh>ng ho t ng ca phong trào Cursillo. Trên ht, tôi c m thy vui vì c tham gia và
hc h$i nhiu iu b ích cho i s ng tâm linh ca
tôi trong nh>ng ln sinh ho t ca Trng Lãnh # o.
Bc u tp tnh ca tôi nh mt tr' vE lòng vi
Thy Chí Thánh b:t u qua nh>ng ho t ng thng
ngày trong i s ng tâm linh ca tôi.
Bài hc u tiên mà tôi c hc qua mt c m
nghi m rt thc mà Thày Chí Thánh ã ban cho tôi.
Mùa Giáng Sinh 2010, mt n m sau ngày i Khóa Ba
Ngày v, tôi và gia ình nh thng l d thánh l
vng Giáng Sinh t i nhà th St. Patrick  downtown
San Jose. Tuy i sm nhng nhà th ã cht ních
nh>ng ngi tham d. May m:n thay, nhà tôi là mt
ca viên ca ca oàn #(c MW La-Vang nên nàng ã có
ch ng!i c dành cho ca oàn. Con chúng tôi, ba
(a còn nh$ cng may m:n có ch ng!i  hai hàng
gh sau các anh ch ca viên, gh dành riêng cho các
con em nh$ ca các anh ch ca viên. Riêng tôi, ngó
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qua ngó l i không còn mt gh tr ng nên ành (ng
phiá sau các con tôi, bit âu, cng cn trông chng
và nh:c nh chúng khi cn thit.
Khi thánh l ã b:t u, tôi liên t*c b chia trí bi
nh>ng ngi n tr. Mt c"p gia ình tr' bc vào
vi chic car-seat và em bé mi sinh ca h. C"p gia
ình v ch!ng tr' khác, thì anh ch!ng d:t (a ln,
còn ch v thì v;n b!ng (a bé b n n m tháng trên
tay, em bé c choàng kín vi tm mn dy vì tri
ông rt l nh. Có lR ch tôi (ng sau ca oàn là ch
còn tr ng duy nht  dành cho nh>ng gia ình i d
l Giáng Sinh tr, "c bi t là các gia ình v ch!ng
tr' ang ph i ch m lo nh>ng em bé còn rt nh$ ca
h. Tôi c( chú ý n vài em nh$, (a thì ang ngm
bình s>a, (a thì ch y ti ch y lui, (a thì nói chuy n
vi nh>ng em !ng l(a tui. Tôi ch^ còn bit t mình
c tp trung vào thánh l mt cách ht s(c c g:ng;
Còn chuy n gì x y ra thì c(  nó t nhiên n mà
thôi.
Nhng càng c tránh i nh>ng chia trí, thì càng
nhiu s vi c x y ra. #ang gi>a bài gi ng ht s(c thu
hút ca cha ch t trong êm Vng Giáng Sinh, tôi
bt ng nghe thy ting khóc thét lên ca mt (a bé
trai kho ng 2 tui. Nó c vùng v;y  thoát kh$i bàn
tay mW nó ang c ghì nó l i. Ting khóc ln qúa làm
c nhà th hng m:t v phía chúng tôi. MW (a bé
c kéo nó ra sau v phía bên ngoài, trong khi nó càng
vùng v;y hng vào trong và khóc thét ln hn. Tôi
t$ ra rt bc mình vì nhà th có phòng kính  bên
cu i nhà th, dành riêng cho các em nh$, sao cha mW
các em không a các em vào ó?
Tôi tng ã ht nh>ng phin toái nh th vì mi
ngi ang tnh l"ng trong lúc cha ch t ang cO
hành ph*ng v* thánh th. Bt ng l i mt ting khóc
ca mt em bé mi sinh, khóc thét lên trong giây phút
thinh l"ng thánh thi n. Ln này, tôi t nh, mình c
nh:m m:t l i  kh$i b lo ra và  kh$i ph i t$ ra bt
bình vi cha mW ca bé. Càng nh:m m:t, tôi l i càng
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nghe ting khóc rõ hn. Và tôi l i càng b phân tâm
vi nh>ng câu h$i liên t*c xut hi n trong u: T i
sao (a tr' l i khóc thét lên nh vy? Có lR nó ói
s>a ch ng? Hay vì em ã b ngp trong bu không
khí ngt ng t ca bit bao ngi ln, tr' con, và c
mt ám ông ngi, ang (ng cht ních chung
quanh? T i sao ba mW bé không a bé ra ngoài 
kh$i làm ngi khác chú ý và t$ bt bình, mà trong
ó có tôi? Trong tôi nh>ng câu h$i trách móc ó làm
át i nh>ng ting nói ca cha ch t. V;n nh:m m:t
tôi c g:ng tp trung v thánh l. Tôi không tìm âu
ra câu tr li trong u, tôi b:t u h$i Thày, “Sao
Chúa l i  cho nh>ng phin toái x y ra nh vy?”
Trong thinh l"ng ca bóng t i, tôi nóng rut i
ch câu tr li. V;n không mt ting nói. Ting khóc
ca em bé l i thét lên. Tht l lùng làm sao! Ln này,
khác vi ln trc, tôi c m thy vui vui. Tôi không
hiu sao, thì bng nhiên trong tôi, vài ý ngh lóe lên,
“#êm nay là êm Chúa ra i. Cha bao con c
nghe ting Chúa khóc. Ph i ch ng ting khóc khó
chu kia là ting khóc ca Chúa n m xa? Nu ó là
ting khóc ca Chúa thì hEi ôi, con ã c vinh
phúc vì ã c nghe ting khóc chào i ca Chúa.
Tht s Chúa ang n=m gi>a máng c$ kia mà, gi>a
nhà th ca chúng con ây. #ã nOa cuc i con ch^
mng kính ngày Chúa ra i nh mt cái máy, nhiu
khi còn t hn cái máy, vì con luôn có ting phàn nàn
kèm theo khi không chu ni vi nh>ng chuy n
không vui gây ra bi nh>ng anh em ang (ng chung
quanh, ngay c gây ra bi nh>ng (a bé nht cha
bit gì. #êm nay con ã c nghe ting Chúa Hài
#!ng khóc chào i.
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Còn tôi thì v;n ngây ngt vi nim vui ân sng t
Chúa Hài #!ng sinh ra t nhiu n m trc. Nim vui
ó nh luôn i bên tôi và luôn gi l i trong tôi khi tôi
thy nh>ng s phin toái hàng ngày thng x y ra.
Bc u chp ch>ng c hc h$i, và cùng !ng
hành vi Thày ã b:t u t c m nghi m thiêng liêng
ó. Thày ã giúp tôi nh>ng bc i k tip, v>ng
ch:c hn khi tôi g"p nhiu iu trái ý mình. Tôi c
tìm cho mình nh>ng câu tr li có tính hy sinh b n
thân, chp nhn và cùng chia s', thay vì  li cho
ngi khác  tìm cách lý gi i cho vi c mình nhn
xét xu ca tôi là úng. Tuy nhiên không ph i lúc nào
tôi cng có th làm c, nu không luôn cu nguy n
cùng Thày Chí Thánh  Ngài cùng !ng hành và
giúp E tôi.
Nh>ng bc i nhân (c u luôn là nh>ng bc
rt khó kh n. Nu ã tr i qua c bc u tiên, thì
nh>ng bc sau tôi ã c m thy d chp nhn và d
!ng c m hn. Hãy hc h$i Li Chúa, tha thit vi
nh>ng công vi c  o (c ca phong trào Cursillo,
hay ca các hi oàn Công Giáo ca giáo x(. Hãy c(
m lòng ra, và luôn cu nguy n, vi n Thày tr
giúp, b n ch:c ch:n sR làm c.
C( thO mà xem!
Mt ngi ang cùng !ng hành vi b n,

GZj T V T!

L y Chúa, xin Ngài cho con bit ây là mt h!ng
ân, ch( không ph i là iu phin toái. Xin cho con
b:t u và luôn gi> mãi ting khóc mng vui ca
Chúa trong êm nay, và trong i s ng thng ngày
ca con mãi mãi…” Tôi v;n say sa vi ting khóc
thánh hóa ó mà không còn nghe thy nh>ng gì
chung quanh tôi lúc ó. Tôi v;n nh:m m:t và trong
thinh l"ng tôi c m thy h i hn v nh>ng gì tôi trách
c( nh>ng ngi chung quanh tôi, nht là nh>ng em
nh$. Tôi thm c m t Chúa Hài #!ng vì Ngài ã cho
tôi nh>ng giây phút vui mng ó. Ting khóc ã
ngng b"t t lúc nào trong thánh l mà tôi không bit.
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Tinh Thn Phc V trong Khóa Ba Ngày
“Ai mun theo Thy, ph i t b chính mình, vác thp giá mình mà theo.” (Mt 16:24)
T n Thy, vì Thy ã gi tôi làm môn  cho Ngài qua Khóa Tnh Hun #40 t i Camp St. Francis n m 2011.
Ch^ có ba ngày này, ã em n cho tôi nh>ng xúc c m tht kF di u và tuy t vi. Tôi ã c m nhn c tình yêu
ca Thy Chí Thánh dành cho tôi và tôi ã g"p c Thy.
Trong Khóa Ba Ngày tôi ã hc c rt nhiu, Thy ã ban cho gia ình tôi mt i s ng tht m no và h nh
phúc. Tôi xin theo Thy  ph*c v* cho xã hi, v nay tôi cng ch^ là mt que diêm th:p sáng chung vi tt c
nh>ng que diêm khác ca tt c các anh ch trong phong trào. Nu chúng ta gìn gi> ánh sáng màu nhi m ca Thy
cùng mt lúc, thì qu tht ó là mt ngn u c th:p sáng c c mt vùng tri.
Tha qúi Anh Chi Em, c s tín nhi m ca Cha Linh Hng Phong Trào và V n Phòng #iu Hành ã mi
tôi tham gia vi cng v Trng Kh i Ba Ngay cho hai khóa tnh hun hàng n m. Khi tôi mi va xu ng núi và
cha bao gi i làm tr tá, và không có mt chút kinh nghi m gì c , th mà Thy ã giao cho tôi trách nhi m n"ng
n, nhng tôi ch^ bit cu nguy n vi hai ch> “Xin Vâng”.
C( mi n m vào Tháng T, V n Phòng #iu Hành l i chu|n b cho chng trình 2 Khoa Hc s:p ti, vi bao
nhiêu công vi c ph i bàn th o và phân chia  thc hành cho 8 Tun Tnh Hun. Sau ó tt c Anh Ch Em lên núi
v l i Camp St. Francis cùng b:t tay nhau vào công vi c ca Thy giao phó.
N m nay Khóa 44 Nam b:t u vào ngày th( N m 15/08/2013 và l mãn khóa vào ngày Chúa Nht
18/08/2013, g!m có 6 Cha Linh Hng, 2 Thy Phó T, 1 Soeur và 115 Tr Tá Nam, 4 Tr tá N> (Ban m Thc).
Khóa Nam (K44) g!m 55 Tham D Viên: 42 n t vùng Bay Area, 5 n t New York, 2 n t Ohio, 3 n
t Sacramento, 2 Thy t # i Chng Vi n St. Patrick t i Menlo Park và 2 n t Vi t Nam (1 tham d viên là Linh
M*c).
Khóa N> b:t u vào th( N m 23/08/2013 và l mãn khoá vào ngày Chúa Nht 25/08/2013, g!m có 8 Cha
Linh Hng, 2 Thy Phó T, 2 Soeurs, 110 Tr Tá N>, 23 Tr Tá Nam (ym tr cho nh>ng công vi c n"ng nhc).
Khóa N> (K45) g!m 56 Tham D Viên: 50 n t vùng B y Area, 2 n t New York, 2 n t Sacramento, 1
n t Florida, và có 1 n t Vi t Nam.
Hai Khóa Tnh Hun 44 và 45 ã hoàn thành t t Wp nh s óng góp vi tinh thn ph*c v* :c lc ca tt c
anh ch em tr tá. T n Thy và xin chân thành c m n n quý anh ch em tr tá.
#"c bi t n m ny vi tinh thn ph*c h ng say ca các em trong nhóm Ra Khi, sau khi l mãn khóa chm d(t
vào 7:30pm, các em ã dn Wp và hoàn tt mi vi c mt cách chu áo  bàn giao chìa khóa l i cho Thy qu n lý
và sau ó tt c anh em chúng tôi ã ra xe lúc 8:30pm. Xin c m n các em tht nhiu!
Xin Chúa luôn ban n lành n cho tt c anh ch em Cursillistas, và chúng ta sR c g:ng s ng trong tinh thn
yêu thng, oàn kt nh anh ch em mt nhà “mt tay n:m Chúa, mt tay n:m Anh Ch Em.”
Chào thân mn trong Thy Chí Thánh,
G N V T
Kh i 3 Ngày
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Hu Cursillo - H}i Nhóm và Ultreya
Hu Cursillo là phng ti n có tính cách cng !ng c  ra  canh tân, gia t ng, và hoàn thi n
vi c hoán c i ca tng cá nhân ã s ng qua nh>ng ngày ca Khoá Cursillo.
Có hai phng ti n c n b n  giúp th ng tin và kiên trì trong i s ng Kitô h>u: ó là HI NHÓM cho mi
cá nhân và ULTREYA cho cng !ng. C hai u cn thit và quan trng vì giúp chúng ta qui hng c i
s ng chúng ta theo ánh sáng ca Phúc Âm và cho chúng ta c hi chia s' i s ng chúng ta vi i s ng ca
nh>ng tông ! khác. Mt Kitô h>u l' loi là mt Kitô h>u tê li t. #iu này cng c áp d*ng cho bt c(
nhóm nào không bit liên kt vi các nhóm khác.
H}i Nhóm là làm nh>ng gì có th giúp Nhóm 1./ T thành hình nh mt Nhóm 2./ Tip t*c là mt Nhóm 3./
Tr nên và tip t*c là ngu!n m ch, là h t nhân ca nh>ng cng !ng kitô h>u tràn y nhi t tâm tông !.
Hi Nhóm ích thc là nh>ng hi nhóm bit thc hi n 3 tin trình chia s' c n b n: chia s' i s ng thiêng
liêng, chia s' s tin trin trong hiu bit v Chúa Kitô và chia s' nh>ng n lc a  o Chúa Kitô vào các c
cu xã hi.
H}i Ultreya là mt cng !ng Cursillo qui t* vi nhau, t biu l là mt cng !ng ang nhóm hi. #ây là
mt cng !ng g!m nh>ng ngi có thái  ang trên à hoán c i, c m nhn c hi p nht trong mt Thiên
Chúa, trong mt (c tin, trong mt Phép ROa, và nh ó c m thy cn n vi nhau  chia s' i s ng cho
nhau. Ý th(c c iu này, chúng ta có th nói r=ng hi Ultreya:
1. T o iu ki n cho vi c s ng và chia s' nh>ng iu c n b n  tr nên Kitô h>u ích thc.
2. T o bu khí s t s:ng  mi tham d viên u có th nói lên nh>ng kinh nghi m linh ng v Tình Yêu
Thiên Chúa, tình yêu láng ging và tình yêu th gii.
3. Nuôi dEng tinh thn hoán c i ca tham d viên b=ng cách thúc |y h áp d*ng trong cuc s ng nh>ng
chia s' mà h nghe c t nh>ng anh ch em ch(ng nhân khác và giúp h nhn ra n gi riêng ca h.
4. Thc hi n vi c dùng Phúc Âm làm dy men môi trng:
x

b=ng cách rt gi n d là tr nên mt cng !ng ch(ng tá.

x

b=ng cách kt hp và nuôi dEng nh>ng nhóm b n h>u, t o c hi tip xúc cá nhân  khuyn khích
Phúc Âm hóa cá nhân và cng !ng.

x

b=ng cách kêu gi nên thánh, hoán c i, hòa gi i, phát huy cng !ng Kitô h>u và tinh thn
truyn giáo.

Ultreya ích thc ph i là N)I mà mi ngi và mi nhóm chia s' nh>ng gì ang thc s s ng và s ng
nh>ng gì chúng ta chia s'.
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Chin Dch óng Góp $3/nm cho PT Cursillo Toàn Qu?c
Qúy anh ch Cursillsitas thân mn,
Có kho ng hn 1 tri u Cursillistas tham d Khoá Cursillo trên toàn nc Hoa KF. Nu 10% trong tng s Cursilllistas óng góp $3/n m cho Phong Trào Cursillo Toàn Qu c thì nh>ng vi c di u kF sR x y ra:
x
x
x
x
x

x
x

Trung Tâm Cursillo Toàn Qu c sR  t c tình tr ng quân bình v tài chánh và vn hành.
Trung Tâm Cursillo Toàn Qu c sR có ngân qy giúp ph*c h!i các Phong Trào cp giáo phn ngng ho t
ng ã lâu n m và thit lp Phong Trào Cursillo  nh>ng vùng có trin vng.
Trung Tâm Cursillo Toàn Qu c sR có ngân qy  dch nh>ng sách hay sang tng ngôn ng> và thit lp
m ng li thông tin mt cách hi u qu vi nh>ng k_ thut thâu thanh và thâu hình.
# i Hi Cursillo Toàn Qu c sR n=m trong tm tay vi ca mi Cursillista. S óng góp ca qúy anh ch sR
giúp trang tr i mt phn chi phí cho # i Hi và do ó sR làm h l phí ghi tên tham d # i Hi.
Trung Tâm Cursillo Toàn Qu c sR trích ra 25% trong s tin óng góp ca qúy anh ch  b$ vào tin mua
vé cho Ch Tch Phong Trào i d # i Hi Toàn Qu c . Thí d*, nu có 400 Cursillistas trong giáo phn
ca qúy anh ch óng góp $3/n m, Trung Tâm sR cp mt phiu (voucher) tham d # i Hi Toàn Qu c tr
giá $300  dùng vào vi c mua vé cho Ch Tch Phong Trào ca qúy anh ch.
Tng t, Trung Tâm Cursillo Toàn Qu c sR trích ra 3% trong tin óng góp ca qúy anh ch  b$ vào
tin mua vé cho #iu Hp Viên Min ca qúy anh ch.
Thc vy, vi c óng góp $3/n m ca qúy anh ch sR giúp kho ng 300 ngi lãnh  o nòng c t t kh:p ni
trên Hoa KF tham d # i Hi Toàn Qu c  h có th !ng b vi VP#H Toàn Qu c v "c sng Cursillo, tài li u, phng pháp, chính sách và k ho ch sách lc tng lai cho PT Cursillo Toàn Qu c .

Qúy anh ch có kh n ng a Ch Tch Phong Trào và/ho"c  i biu ca mình tham d # i Hi b=ng cách
óng góp trên m ng t i: https://www.natl-cursillo.org/donate/ . Tin óng góp ca qúy anh ch c tr thu.
Chúng ta là MT và bt kh phân ly trong Nhi m Th Chúa Kitô. Trung Tâm Cursillo Toàn Qu c ang g"p
nhiu thO thách trc m:t và rt cn s h tr ca qúy anh ch. Vi c óng góp $3/n m ho"c $15 cho mi 5
n m sR nâng Phong Trào Cursillo thân yêu ca chúng ta lên mt tm m(c mi.
Phép l sR x y ra và nó ang n=m trong tay ca qúy anh ch ó. Em xin ht lòng cám n s nhanh chóng áp
(ng ca qúy anh ch!

De Colores!
Giuse Trn Thái Hoàng
Qu n Tr Viên Ph*c V* PT Cursillo Toàn Qu c

Trung Tâm Cursillo Toàn Quc, Jarrell, Texas
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Gi%i áp Thc Mc — Chin Dch óng Góp $3/nm
1. Tôi óng góp cho chin dch này bng cách nào?
- B n có th óng góp qua internet t i a ch^ https://www.natl-cursillo.org/donate/ sO d*ng th' tín
d*ng Visa hay MasterCard. B n cng có th óng góp qua Bu #i n Hoa KF b=ng cách t i xu ng phiu in sn
t i a ch^ này https://www.natl-cursillo.org/donate/ và gi ngân phiu ghi ‘National Cursillo Movement’ n
Trung Tâm Cursillo nh sau: National Cursillo Center, P.O. Box 799, Jarrell, TX 76537.
- B n có th thâu mi óng góp t i bui Ultreya và nh anh/ch Ch Tch VP#H/GP gi ngân phiu
vi s tin ã quyên góp c ghi Cursillo Movement n a ch^ trên.
2. S Dng Ngân Phiu do Trung Tâm Cursillo Cp Nh; Th Nào?
- Trung Tâm Cursillo Toàn Qu c sR gi hoàn l i 25% s tin óng góp  ph* vào chi phí vé máy bay
cho CT/VP#H/GP i tham d # i Hi Cursillo Toàn Qu c. Thí d*, nu có 400 Cursillistas trong GP
ca b n óng góp $3mi n m, tng cng c $1200 thì Trung Tâm Cursillo sR cp cho PT Cursillo
ca b n mt ngân phiu $300  ph* giúp mua vé máy bay cho CT/VP#H/GP ca b n.
- Tng t nh th, Trung Tâm Cursillo TQ sR cung cp 3% tng s tin óng góp ca các Cursillistas
trong Min cho #HV/Min ca b n  có th tham d # i Hi Cursillo Toàn Qu c. Thí d*, nu các
Cursillistas trong Min b n óng góp tng cng $10,000 mt n m thì Trung Tâm Cursillo sR cp
mt ngân phiu $300 cho #HV/Min ca b n.
3. Nu PT Cursillo GP hoc Mi>n nhn l*i quá nhi>u ti>n ca Trung Tâm thì sao?
- PT Cursillo GP/Min có th sO d*ng ngân kho n ó cho các thành viên khác trong VP#H/GP ho"c
cho Nhóm Ph*c V* Min, v.v...  tài tr h tham d # i Hi Cursillo.
- PT Cursillo GP/Min có th tài tr thành phn lãnh  o ni khác ang trong thi kF thit lp PT
Cursillo trong khu vc ca h và giúp h tham d # i Hi Cursillo Toàn Qu c.
- Các PT Cursillo GP cng có th sO d*ng ngân kho n y cho niên lim h tr PT Cursillo.
4. Ngân Kho%n y s ;c cp nh; th nào?
- Ngân Phiu tr giá t i thiu $50 và c( nh th t ng lên tng t $50.
5. Ti>n óng góp ca tôi có ;c khu tr thu không?
- Có ch(. PT Cursillo® Toàn Qu c c hng quy ch min thu theo iu kho n 501(c)(3) và do
ó mi óng góp tài chánh cho PT Cursillo có th c khu tr vào thu li t(c óng cho Chính
Ph Liên Bang.
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Bin Vn Mênh Mông
T trên mi t ca tr i nhìn ra phía chân tri là
b bin Thái Bình Dng mênh mông vô tn. Di
chân mi t, b cát tr:ng n=m xo i mình an lành, v
v là nh>ng ngn sóng nhW l n t n.
V phía tay ph i là mt vnh bán nguy t, xa xa tr
mình làm thành r"ng núi con nhô ra bin, ôm vòng
di chân là b cát tr:ng cun mình.
V phía tay trái ch y dài v;n là mt b cát dài,
thanh v:ng: Tri, Bin, Cát giao hoà.
Trên mi t, con (ng mt mình. Tâm t ba b|y
ni nim!
Sng s>ng bên b hàng rào là cây Thánh Giá 
nhn, ôm quanh cây Thánh Giá là mt ch> C to ln.
Ch> C dng nh ang mu n dang ra ôm p, c g:ng
cong vòng, biu tng ca mt mong nguy n c
làm khung ca Thánh Giá, c tham gia tan hòa vào
hình tng ca Con Chúa c(u chuc.
Ting sóng nhè nhW thì thm. Ting sóng b bin
Thái Bình v;n d t dào mt nn âm i u, ru mãi hoài
tâm tình ca lòng MW bao la mà nh c s Y Vân ã
c m ghi trong tác ph|m bt h cho i!
23/11/1981: Bin gào thét bão bùng, d ng ma,
cu n bão, nh!i vt chic ghe con mang 61 con ngi
bé nh$ gy gò. Bin gm rú nh mt tên ác qu^ ang
cn b o hành, y cu!ng n, nhe nanh dng vu t,
vùi dp con tàu di nh>ng b(c tng nc en
nhám khng l!. Bin nh mu n p nát, nu t chOng
61 thân xác, 61 linh h!n!
S cht, ngEng cOa ca s cht, vi y  âm
thanh và màu s:c ca tang thng ph trùm trên 61
con ngi tuy t vng.
n tng v bin bao nhiêu n m qua vi con v;n
hoài th, v;n hoài ca bin êm l nh lùng b ng giá,
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ni giam thân ca ni s tt cùng, ni s ca tuy t
vng, ca s cht!
Th( sáu, 17/8/2012: Bin ngay gi>a mù sng và
êm t i, cô ng l thng! T i nay nhn c bao
nhiêu lá th ca anh ch em, nh>ng ngi thm th^
trong bóng t i cho mình. C hng có gì nh nghèn
nghWn. Gi>a bóng t i vô nghì y, bàn tay Chúa l i
hi n hình… qua anh ch em. Chân dung Chúa l i
hin hình!
Th( b y, 18/8/2012: Bin ngay gi>a phòng t i,
bng ph*c mình th giãn l thng! Bin t i mênh
mông s hãi lo âu bng tan vào cõi vnh h=ng! Tâm
tình cô c bng nh nhánh sông mùa nc l cu!n
cun trôi r tan m"n mòi vào lòng bin ln! T trong
bóng t i bc ra, choáng ngp vi bin ca Kinh Hòa
Bình. Cái Tôi cô c phút ch c bng tan nhanh vào
bin tình bao la ca Thiên Chúa, tan nhanh vào
nh>ng qua vòng tay dang ra, nh>ng ôi chân quF
xu ng!
Nc m:t ca h nh phúc c yêu thng ôi sao
m"n mòi!
Th( b y, 17/8/2013: Mt n m quay v nh mt
tr tá, (ng bên c nh cây Thánh Giá, ch> C còng.
m áp trong lòng, cho chính con, cho các anh em.
Nhiu ngi êm nay tâm t ba b|y ni nim!
“Bao la tình Chúa thng con, bao la nh bin
Thái Bình, d t dào nh ngàn cn sóng, v v n m
tháng i con.
Tình Ngài nh ma ^nh núi, su t i tuôn  d t
dào, mt tình yêu vô biên, mt tình yêu vô biên…”
Bin v;n mênh mông….
CZ[[Z\ P~v T Q? T, K42
16/8/2013
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PHONG TRÀO
URSILLO GIÁO PHN SAN JOSE - NGÀNH VIT NAM

S( kt báo cáo Tài Chánh - Tháng 9, 2013
NG H` CHO HAI KHÓA CURSILLO 44 & 45
AC in & Thun:
Mt ng i n danh:
AC  nh & Nghiêm:
A Nguyn C ng:
AC Khiu Tun & Mai Ly, SF
Ch Trn Quý:
Ch Tuyt (Yn):
PT Sacramento:
Tim Ph Vit:
Ch Kim và Ch Hnh:
AC Minh & Trinh:
Ch Yn:
Bác S Ánh Ngc:
Tim u H Thanh Sn:
Ch i Thành:
AC Hùng & M:
Nhóm Giuse 32:
Ch Thy Lâm:
Ch Annie Henzel:
Ch Nancy Quách:
Ch Mn Nguyn:
Ch Mng Th ng:
AC S D ng:
Mt ng i n danh:
AC ng Huy:
Ch Agnès Nguyt:
Ch Quý:
Ch Hng Hnh, SF:
C Anna Pham Hannah:
PT Oakland:
A Trn Hng i:
AC Phan V# H"i Âu:
A Trân Th D#ng:
A Trn Côn Minh:

ng h 120 xâu chui tràng ht t ng khóa sinh
Mt loa âm thanh tr giá $1000
3 bao go
$300
$200
$200
50 lbs giò và 200 bánh dày
6 bao go
100 lbs bánh ph, 1 ni ph bò tr giá $500
1 ni hoành thánh mì, bánh bò & bì
Trái cây cho hai khóa và 5 thùng trng gà
Xôi ón khóa sinh Nam
300 ht v t ln
50 bìa u
5 thùng Mì T i
Sách Hp Nhóm cho tân Cursillistas và Tr Tá Nhóm
ng h 1 wireless receiver tr giá $440
$80
$80
$80
$80
$80
$200
$50
$500
$300
$200
1 thùng n c m!m
$100
$100 cho b"n tin Ultreya
$200
$100
$200
$469.75
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S( kt báo cáo Tài Chánh - Tháng 9, 2013

DANH SÁCH ÓNG NIÊN LIM
Tháng 6, 2013
A Vit H"i:
PT Cursillo Min XI--Hoàn l phí:
AC V# Phong & V# Ngân Hà:
AC Oanh V# & Nhung V#:
AC Tr%c Nguyn & Lâm Trn:
C Huê Trn:
AC Trn trung & V# Kim Thoa:
C Theresa Hng M:
C Lucia Ánh Hng:
C Maria Phm Th Yn:
C Maria Nguyn Th Ty:
C Theresa inh ào Hòe:
C Theresa inh Nam:
C Theresa Phm Muôi:
C Maria Lê Liên:
C Maria Bùi Lan:
C Maria Bùi Khiêm:
C Maria Hoàng Kim:
C Maria Nguyn Th Tuyt:
C Henrietta Trn Hin:
A Phm Minh Thanh & Th nh:
C Trn T' Lan:
A Sylvester Nguyn Vn Minh:
C Lucia Trn Th Thanh:
A Dominicô Savio Nguyn Trn Duy
C M.G. Phm Th Kim Tuyn:
C Li Nguyn:
AC Nguyên:

$40
$40
$50
$50
$50
$25
$50
$30
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$25
$50
$25
$50
$50
$50
$50
$25
$50

Các ng h khác:
Trong thánh l khai khóa:
ng h báo Ultreya:

$688
$140

Chi:
L phí in báo Ultreya:
Chi phí t* chc l tnh hun
Linh tinh

$500
$410
$123
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S( kt báo cáo Tài Chánh - Tháng 9, 2013

T*ng chi:
Cng thu tháng 6/13:
Tn qu tháng tr c:
Tn qu tháng 6/13:

$1033
$1863
$3088
$3918
Niên Lim Tháng 7, 2013

AC Bùi Trác & Mai:
$50
C Matta Nguyn Tuyt Hoa:
$25
AC Trn ình Ph ng & Khen
$50
C Anna Lê Kim Ph ng
$25
A Nguyn Qu'c Thúy:
$25
A James:
$25
A L ng:
$25
C  Kim H ng:
$25
C Hoàng L H+ng:
$25
A Khiêu Tun:
$25
C Lê Th Thân:
$25
Cng thu niên lim tháng 7/13:
$325
Chi:
T* chc tnh hun, x; d<ng TTCG, hi tr ng St Victor, deposit doanh tri, linh tinh: $1358.20
Tn qu tháng 7/13:
$3602
Danh sách ng h và óng l phí ng trong bn tin ny ch a  c c p nh t y ;
ng thi, các
chi tiêu t ln báo cáo tr c cho ti nay cng ch s kt. Sau khi nh n  c các báo cáo chi tiêu
riêng l, và b túc các thiu sót, Ban Tài Chánh s úc kt cho hoàn chnh và công b vào dp sau.
Cng xin quý anh ch giúp cho bit các thiu sót  danh sách  c c p nh t chi tit chính xác hn.
Chi phiu h tr PT xin  tr" cho: Linh V#, và g;i v  a ch=: 1524 Hemmingway Rd., San Jóse, CA
95132
Xin chân thành cám n!
Maria V! Thùy Linh, Th Qu
L"I CÁM N
Tr c s h tr rt nhit thành v nhân tài v t lc ca nhiu anh ch và các Phong Trào bn, PT
Cursillo VNSJ xin chân thành bày t! nim cm kích và bit n. Ngoài các h tr  c lit kê " trên,
mà danh sách h#n còn thiu sót, PT cng nh n  c các giúp $ nhiu m%t mà không th lit kê
y . ây là các h tr thit thc giúp PT có ph ng tin  sinh hot. Cu mong quý anh ch vui
lòng tip t&c h tr trong tinh thn ó. Xin chân thành cám n và cu xin Thy Chí Thánh ban ân
phúc d i dào cho quý anh ch và quý quyn. Thân ái,
Gioan Tr#n Hi u, Ch T%ch PT
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LCHSINHHOTTRONGTHÁNG9,10,11&12 2013
T  L] +( :
Ch Nht, m!ng 22/9 7-9:30PM, t i Trung Tâm Công Giáo



+( H U^_` :
ChNh t,mng6/10/13,12:303:30PM,ti Trung Tâm Công Giáo




T  L] +( :
ChNh t,mng27/10/13;79:30PM,tiTrung Tâm Công Giáo




+( H U^_` :
ChNh t,mng3/11/13,12:303:30PM,tiTrung Tâm Công Giáo




T  L] +( :
ChNh tmng24/11/13;7:009:30,tiTrung Tâm Công Giáo



+( H U^_` :
ChNh tmng1/12/13;12:303:30,tiTrung Tâm Công Giáo



T  L] +( :
ChNh tmng22/12/13;79:30PM,tiTrung Tâm Công Giáo
Michias,bàiv, ngh ,hoc ónggópýki nchoB nTinUltryea,xingiv:


 
Email:
banbientap.cursillo@gmail.com
Hocgiv: 3766DeedhamDrive


SanJose,CA95148

CURSILLOMOVEMENT—VIETNAMESESECRETARIAT
DIOCESEOFSANJOSE,CALIFORNIA

KínhBi u:



