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HỒNG ÂN THIÊN CHÚA BAO LA MUÔN ĐỜI CON VẪN NGỢI KHEN DANH NGÀI!
Phong Trào Cursillo Ngành Tiếng Việt
Thuộc Tổng Giáo Phận Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ

Chân Thành Tri Ân
Quý Cha Linh Hướng Phong Trào Cursillo Boston Ngành Tiếng Việt
Cha Cố Marco Đoàn Quang Báu, CMC (1999‐2004)
Giuse Nguyễn Chính (2005‐2016)
Francis Trần Văn Quảng CSsR (2017‐ Hiện Tại)
Võ Trần Gia Định, A.A.

Quý Cha Linh Hướng Các Khóa Cursillo tại Boston:
Phêrô Nguyễn Đức Mầu, Tỉnh Dòng DCCTVN và Hoa Kỳ Khóa 1,2,3,4 và 6
Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm GP Michigan, Khóa Lãnh Đạo, Khóa 5, 8, 10 và 12
Phêrô Trần Công Vang, Tỉnh Dòng DCCT Hoa Kỳ, Khóa 7 và 9
Giuse Vũ Đảo, SVD, Khóa 11
Phêrô Nguyễn Bảo, SJ, Khóa 13
Phêrô Đặng Đình Hà, Giáo Phận Springfield, Massachusetts, Khóa 14, Springfield 1

Quý Cha Phụ Tá Linh Hướng
Phaolô Chu Văn Chi, Úc Châu
Cha Cố Giuse Ngô Văn Trọng , Giáo Phận Orange, California
Francis Nguyễn Nhị, Tổng Giáo Phận Washington
Giuse Nguyễn Xuân Thiện, Tổng Giáo Phận Boston, Massachusetts
Giuse Đặng Xuân Oánh, Dòng Ngôi Lời, Hoa Kỳ
Phêrô Đặng Đình Hà, Giáo Phận Springfield, Massachusetts
An Phong Phạm Hùng
Mai Thúc Hòa, Việt Nam
Thomas Nguyễn Hoàng Duy, Boston, Masachusetts
Francis Xavier Trần Văn Quảng, Boston, Massachusetts
Võ Trần Gia Định, A.A., Worcester, Massachusetts
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Quý Phó Tế
Giuse Nguyễn Sỹ Bạch, Giáo Phận Galveston, Houston, Texas
Giuse Đào Văn Hóa, Giáo Phận Orange, California
Jude Trần Văn Tâm, TGP Boston
Giuse Nguyễn Văn Vương, TGP Boston
Vincent Trần Văn Quát, Worcester, Massachusetts

Quý Anh Chị Khóa Trưởng và Phụ Tá
Anh Joachim Lê Quang Trình, Giáo Phận Orange, California
Anh J.B. Bùi Đức Mỹ, Giáo Phận Orange, California
Anh Trương Thành Tâm, Giáo Phận Orange, California
Anh Hoàng Liên, Giáo Phận Orange, California
Anh Micae Nguyễn Văn Lợi, Tổng Giáo Phận Washington
Chị Maria Bùi Phạm Nguyệt, Giáo Phận Orange, California
Maria Nguyễn Kim Vinh, Giáo Phận Orange, California
Maria Nguyễn Trịnh Phương, Giáo Phận Galveston, Houston, Texas
Cộng hơn 100 các Anh, Chị Trợ Tá đến từ Phong Trào Cursillo Ngành Tiếng Việt
thuộc các Giáo Phận Orange, California, Galveston ‐ Texas, Michigan, Tổng Giáo
Phận Washington, Florida, San Diego, San Jose và các tiểu bang xa gần đã nhiệt
thành phục vụ thành công các Khóa Cursillo Nghành Tiếng Việt tại Tổng Giáo Phận
Boston từ năm 1999 đến nay.
Nguyện xin Chúa Kitô, Thầy Chí Thánh, Qua Lời bầu cử của Đức Maria, Mẹ Chí
Thánh, và Đặc Biệt Á Thánh Anrê Phú Yên, Quan Thầy Phong Trào Cursillo Boston
Luôn bảo trợ và đồng hành cùng Quý Cha, Quý Phó Tế và Quý Anh Chị Trợ Tá khắp
nơi, hầu tiếp tục lý tưởng phục vụ Giáo Hội Chúa qua mọi hoạt động tông đồ của
Phong Trào để làm Vinh Danh Đức Kitô trong tin yêu và lòng nhiệt thành.
Ban Điều Hành
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Đặc San Lên Đường

K

ính chào quý cha Linh Hướng, quý sơ, quý thầy, quý anh chị Cursillistas,
cùng toàn thể quý đọc giả xa gần.

Thấm thoát 20 năm theo Thầy Chí Thánh với trong phong trào Cursillo,
chúng ta tự hỏi là mình đã gặt hái được gì? Phong Trào Cursillo đã thực sự mang
lại cho tôi những điều cần thiết gì giúp cho đời sống đạo mỗi ngày một khá hơn
trên đường nhân đức? Hoặc chúng ta có thực sự tìm hiểu học hỏi về mục đích và
kỹ thuật của Phong Trào để cho nó bén rễ sâu hay chỉ là hời hợt qua đường gió
bay. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Phong Trào Cursillo Boston Ngành
Tiếng Việt, xin cùng với quý anh chị trong Phong Trào và mọi người dâng lời tạ
ơn lên Thầy Chí Thánh. Thầy đã yêu thương, tuôn trào muôn vạn hồng ân, và cùng
đồng hành với Phong Trào trong suốt 20 năm qua. Khi cùng nhau nhìn lại những
sinh hoạt của Phong Trào qua Tờ Đặc San 20 năm mà chúng ta đã cùng đồng hành
với nhau, những khó khăn vất vả mà chúng ta đã cùng dìu nhau cố gắng vượt qua
trong hành trình trần thế và cùng nhau tiến về Thiên Quốc.
Cầm cuốn Đặc San trong tay, nhìn hình bìa với tựa đề “Đặc San Lên Đường”
chúng ta suy nghĩ ngay đến sứ mạng mà Phong Trào muốn gởi gắm đến chúng ta
sau Khóa Ba Ngày là hãy lên đường phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Lên đường
để đáp lại tiếng gọi âm thầm bên trong của Thầy Chí Thánh hay là lời mời gọi rõ
ràng từ bên ngoài, từ phía con người. Những nẻo đường chúng ta đi qua chắc chắn
sẽ không luôn luôn trải đầy hoa, nhưng cũng có những con đường đầy mồ hôi và
nước mắt. Đọc Tin Mừng, chúng ta thấy dường như lúc nào Đức Mẹ cũng can đảm
lên đường:
Mẹ lên đường ra đi giúp người chị họ Elisabet.
Mẹ lên đường đi Bêlem sinh con trong hang đá.
Mẹ lên đường đi Ai Cập để tránh sự bách hại của Hêrôđê.
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Mẹ lên đường đi dâng Chúa trong đền thờ.
Rồi Mẹ lại lên đường đi tìm con lạc mất ngày trẩy hội.
Mẹ cũng lên đường đi dự tiệc cưới Cana.
Hoặc những lần Mẹ lên đường đi thăm con khi Mẹ đang truyền giáo.
Cuối cùng trong cuộc đời trần thế với Người Con Giêsu, Mẹ đã lên đường đến tận
núi Sọ để cùng hiệp thông với Con của Mẹ trong khổ đau.
Sau khi về trời, Mẹ vẫn lên đường làm những cuộc viếng thăm con cái Mẹ nơi trần
gian lắm chông gai.
Tóm lại, Mẹ không ngừng lên đường.
Lên đường để đáp lại yêu cầu cấp thiết của Giáo Hội trong công việc tái phúc âm,
Phong Trào Cursillo đã và đang ra sức đào tạo những cán bộ trung kiên để đi vào
các môi trường hầu làm dậy men tinh thần của Chúa Kitô. Tôi còn nhớ lời khuyến
khích của cha Linh Hướng Phêrô Đặng Đình Hà: “trước khi các anh chị muốn làm
việc gì trong giáo xứ hãy đi tìm tham gia khóa Cursillo Ba Ngày”. Khi nghe cha
nói thế thì anh chị em Phong Trào Cursillo rất thích, nhưng suy nghĩ có thể các anh
chị em ngoài Phong Trào sẽ dị ứng với câu nói này. Tuy nhiên nếu suy nghĩ kỹ hơn
cha Hà đúng 100%, vì khi anh hay chị muốn là một thành viên Hội Đồng Mục Vụ
hoặc bất cứ ở trong môi trường nào trước hết anh hay chị phải là một kitô hữu
trưởng thành thì công việc anh làm mới thực sự mang lại ích lợi cho Chúa, Giáo
Hội và tha nhân. Riêng vùng Đông Bắc Hoa-kỳ, Phong Trào Cursillo Boston
Ngành Tiếng Việt trong suốt 20 năm trải qua 6 Ban Điều Hành đã tổ chức được 14
khóa, khởi đầu từ Cursillo Boston 1 tổ chức ngay 15 tháng 7 năm 1999 đền
Cursillo Boston 14, tổng số Hội Viên hơn 500 người, đang hoạt động ở nhiều môi
trường khác nhau trong Vùng New England.
Nhân ngày kỷ niệm 20 năm tuổi của Phong Trào Cursillo Boston Ngành Tiếng
Việt, con xin được thay mặt Ban Điều Hành xin kính chúc Quý Cha Linh Hướng,
Quý Thầy, Quý Soeurs, Quý ông bà anh chị Cursillistas được luôn mạnh khỏe,
tràn đầy niềm vui và luôn sống trong Ân Sủng của Thầy Chí Thánh, để yêu thương
Giáo Hội hơn và cùng đồng hành với Giáo Hội trong giai đoạn khó khăn và đầy
thử thách hiện tại.

Giuse Lê Đình Phan
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P

hong trào Cursillo là một phong trào rất thích hợp cho những ai có ước muốn không
chỉ thánh hoá bản thân và cuộc sống Ki-tô hữu cho riêng mình mà còn có hoài bão
thực hiện mục đích cao cả hơn là mang ánh sáng Tin Mừng đến cho mọi người. Muốn
đạt được hoài bão và sứ mệnh trên thiết tưởng chúng ta không thể bỏ qua một nguyên tắc
ắt có và đủ, đó là chúng ta chỉ có thể cho đi những gì chúng ta có. Qua tập Đặc San kỷ niệm
20 năm thành lập Phong trào ngành tiếng Việt tại Boston quý bạn đọc sẽ tìm thấy đâu đó
những cánh hoa mỹ miều đã được ươm trồng, chắt chiu trong vườn hoa muôn màu, muôn
vẻ của Phong Trào Cursillo để khi cần có thể sẵn sàng cho đi.
Qua những sinh hoạt, những phương pháp đặc trưng của phong trào, quý bạn cùng chia
sẻ trải nghiệm về một “Tình Bạn” được nảy sinh từ trong môi trường Cursillo, một tình bạn
vượt lên trên mọi tình bạn trong đời thường, bởi không chỉ gặp nhau để tâm sự hay chia
ngọt sẻ bùi mà còn từng bước dắt dìu nhau nên thánh. Quý bạn cũng sẽ có cơ hội khám phá
ra “những kho tàng ẩn giấu” mà không phải một sớm một chiều ai cũng có thể tìm kiếm
được. Cứ dạo chơi và thưởng thức những bông hoa đẹp trong vườn đặc san, chúng ta sẻ bắt
gặp một niềm vui dâng trào, đó là “niềm vui chia sẻ,” để rồi niềm vui này tiếp nối niềm vui
khác khi “giữa dòng đời” bão tố thì may mắn gặp được Ngài, mây đen liền tan biến và hạnh
phúc vỡ oà để rồi chỉ biết kêu lên: Đời tôi tất cả là hồng ân!
Quý bạn đã vượt qua những chặng đường của Ngày Thứ Tư : 20 năm, 15 năm, 10 năm,
5 năm hay ít hơn, những chặng đường đã giúp chúng ta trở về, trở về trong vòng tay yêu
thương của Ngài. Qua từng chặng đường chúng ta cần góp nhặt thêm hành trang để củng
cố cho bước đường sắp tới, một trong những hành trang quý báu đó sẽ nằm trong “những
ngày xưa thân ái”, nơi chiếc chìa khoá vàng cho mỗi Ki-Tô hữu đang được cất giấu, và còn
nữa, còn những vần thơ bay cao trong một tình yêu diệu vời được cảm nhận sâu sắc khiến
nhà thơ phải sửa lại ngòi bút để nắn nót “viết lại chữ Yêu” cho đúng với cảm nhận của mình
sau những năm tháng theo Thầy. Theo Thầy Chí Thánh thì cần học gương sáng của Thầy qua
những con người mà Thầy đã dùng như khí cụ bình an, được thể hiện trong “những tấm
lòng vàng” giữa cuộc đời ô trọc.
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Kính thưa quý bạn đọc, từ cuối chặng đường thứ 20, nhìn lại không ai có thể phủ nhận
được sự thăng tiến của mỗi tâm hồn. Sự lớn mạnh của phong trào và tầm ảnh hưởng của nó
đối với mỗi một Cursillistas, từ đó chúng ta có thể xác định được con đường chúng ta đi. Con
đường đã được Thầy chọn cho chúng ta là con đường tuyệt đối đúng để chúng ta có quyền
hãnh diện về chỗ đứng của mình trong đại gia đình Cursillo thân yêu của chúng ta. Từ khởi
điểm này cho những năm tháng kế tiếp chúng ta sẽ cùng một tay nắm lấy Chúa, một tay
nắm lấy anh chị em để tiếp tục hăng hái LÊN ĐƯỜNG. Trong phạm vi hạn hẹp của một lá
thư, chúng tôi không thể giới thiệu hết tất cả mọi tiết mục, âu đây cũng là bí quyết để quý
bạn đọc thích thú tìm hiểu thêm.
Vì khuôn khổ của một tập Đặc San không làm sao chuyên chở được nhiều hơn nữa bao
nhiêu là cảm nghiệm, bao nhiêu là ý tưởng. Vì vậy, tập đặc san chỉ có thể gói ghém một số
bài tượng trưng, nói lên những cảm nghiệm bản thân trong một chặng đường của Ngày Thứ
Tư đã qua, cùng những mục sưu tầm nghiên cứu về tổ chức và những sinh hoạt đa dạng
mà phong trào đã thực hiện nhằm mục đích mang đến cho đọc giả những món ăn cây nhà
lá vườn vừa bổ ích vừa không kém phần ngon miệng. Mỗi tâm tư tình cảm được gởi gắm
qua những ngòi bút được truyền cảm hứng từ những rung động chân thành của những con
người đã trải qua, đã bắt gặp, đã sống với và đã cảm nhận được. Tất cả đều là những đoá
hoa hương sắc vẹn toàn xin được kính cẩn dâng lên Thầy Chí Thánh và xin thân ái giới thiệu
đến toàn thể cursillistas thân mến như một kỷ vật cho 20 năm thành lập phong trào Cursillo
ngành tiếng Việt tại Boston.

Ban Biên Tập Đặc San
Kỷ niệm 20 năm thành lập Phong trào Cursillo
Ngành tiếng Việt tại Boston.
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Tâm Tình Của Cha Linh Hướng

Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy
Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn
đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo
mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người
bảo: “Đến mà xem.” Họ đã ĐẾN, XEM chỗ Người ở, và Ở LẠI với Người ngày hôm
ấy” (Ga 1: 35 - 39).

B

an biên tập bảo học trò, cha linh hướng, phải viết một bài cho tập san Lên
Đường nhân dịp 20 năm hành trình hiện diện ở Tổng Giáo Phận Boston
của ngành Tiếng Việt. Học trò hỏi ban biên tập, các chú muốn con viết về
cái gì? Ban biên tập bảo: thấy cha dự Khoá Ba Ngày như những người khác: một
học trò nghiêm túc, gương mẫu, mặc dầu những Rollo của giáo dân chắc làm cha
buồn ngủ?
Từ gợi ý của các chú trong ban biên tập làm học trò nhớ tới lời giáo huấn của Cha
Cố trong lớp học Tu Đức nọ, người mà học trò đã sống trong nhà xứ với ngài từ lớp
VI đến lớp XII. Ngài nói: Khiêm tốn là nhân đức đứng đầu trong mọi nhân đức. Hãy
sống khiêm tốn vì MỖI NGƯỜI TO LỚN MỖI CHỖ!
Rồi ngài lấy ví dụ: là cha xứ, ngài chỉ TO ở trong nhà xứ, hay khi cử hành những
bổn phận của một linh mục trong phạm vi liên quan đến các Bí Tích và Giáo Luật.
Ngài còn chia sẻ thêm: thậm chí trong khi cử hành Bí Tích Thánh Thể, có những
thời điểm vai trò của các chú giúp lễ quan trọng hơn cha. Đơn cử: đang cử hành
thánh lễ, lúc đó mới phát hiện quên bánh và rượu lễ (ở Việt nam lúc đó, rượu lễ mắc
ĐẶC SAN KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP PHONG TRÀO CURSILLO TGP BOSTON 1999-2019
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và hiếm nên cha xứ thường để ở trong phòng của nhà xứ) thì ai chạy về nhà xứ để
lấy là tốt nhất?
Cha không thể bỏ cung thánh, bỏ bàn thờ khi đang cử hành lễ tế (trừ trường hợp đặc
biệt với lý do khẩn cấp). Trong khi những người khác thì không rành nhà xứ, không
biết chỗ để rượu lễ. Vào thời khắc gấp gáp mà mới đi lục đục kiếm xem đâu là chìa
khóa mở cửa phòng trong một chùm chìa khóa thì tốn rất nhiều thời gian. Rồi khi đã
mở được cửa phòng thì lại phải đốt đèn (lúc đó chưa có điện) soi góc này, tìm chỗ
kia để tìm chai rượu lễ ở đâu. Khi tìm được và đưa rượu lễ ra đến nhà thờ thì chắc
ca đoàn đã không còn bài hát nào nữa để hát câu giờ, cha xứ sẽ phải vận dụng hết
ơn Chúa để giảng bài giảng dài nhất trong đời… Trong tình huống ấy, các chú giúp
lễ là thích hợp nhất: nhắm mắt cũng biết chìa khóa nào trong chùm chìa khóa để mở
cửa phòng, đi thẳng đến chỗ để bánh và rượu mà không cần bật đèn. Lúc ấy vai trò
của chú giúp lễ có thích hợp nhất không? Lúc ấy vai trò, vị trí của các chú giúp lễ có
to lớn hơn những người khác không? Mỗi người TO LỚN mỗi chỗ trong ĐÚNG vai
trò địa vị của họ.
Mỗi người TO LỚN mỗi chỗ! Mỗi người TO LỚN trong chính vai trò, vị trí, bổn
phận, trách nhiệm lúc đó của chính mình dù đó là bất cứ vai trò, vị trí, công việc gì.
Dự Khóa Ba Ngày, vị trí TO LỚN nhất của mỗi khóa sinh là ngồi, lắng nghe, ghi
chép, tiếp thu những gì các giảng viên cung cấp. Vì là khóa sinh, nên học trò đâu có
thể nào làm khác hơn? Nhưng học trò đoán có lẽ ban biên tập muốn nhắm tới: “ổng
cha” mà ngồi nghe các giáo dân “giảng đạo” có ngược đời không?
Mỗi người TO LỚN mỗi chỗ ! Có lẽ nhiều giáo dân người Việt đã sống trong các
môi trường giáo xứ thuần túy thì những chuyện giảng dạy về đức tin Công Giáo
thường là do các “đấng làm thầy”, cùng lắm là các đại chủng sinh hoặc các sơ. Đời
nào thấy giáo dân đứng thuyết trình về Chúa, về Đức Mẹ… có chăng những cuộc
tranh biện nơi bàn nhậu, nơi bàn trà mà thôi. Tinh thần “giáo sĩ trị” vẫn là cái gì đó
ăn sâu vào trong tâm thức giáo dân người Việt dù sống ở phương trời nào.
Mỗi người TO LỚN mỗi chỗ! Chúng ta đang sống trong thời đại chuyên nghiệp hóa.
Mỗi người chỉ giỏi trong một chuyên môn nào đấy. Không ai có thể chuyên sâu mọi
lĩnh vực! Thái độ công tác với những người khác là điều vô cùng quan trọng. Câu
nói “nếu bạn muốn đi NHANH, hãy đi MỘT MÌNH, và nếu bạn muốn đi XA hãy đi
với NGƯỜI KHÁC” lại càng đúng trong thời đại ngày nay. Khả năng chuyên nghiệp
hóa bổn phận tránh nhiệm của mình đã quan trọng và càng quan trọng hơn là khả
năng cộng tác với những người khác. Ngày nay, trong các trường đại học Công Giáo
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nhiều giáo sư giỏi về các môn thần học thánh đâu phải chỉ hàng giáo sĩ, mà song
song có nhiều giáo dân rất giỏi, đóng góp rất nhiều cho sự thăng tiến của Hội Thánh.
Mỗi người TO LỚN mỗi chỗ ! Nếu giáo dân được đào tạo về chuyên môn, và họ
chuyên sâu hơn hàng giáo sĩ thì chẳng có lý do gì để không lắng nghe, không học
hỏi từ họ trong chuyên môn ấy. [Nhớ là giỏi chuyên môn khác với phẩm trật trong
Hội Thánh – phẩm trật trong Hội Thánh là một ơn gọi, chứ không phải do tài năng,
do chuyên môn.]
Ở đây học trò cũng cần lưu ý: có nhiều người cho rằng Hội Thánh Công Giáo quá
bảo thủ bằng chứng là họ trao cho hàng giáo sĩ quá nhiều quyền bính dẫn đến tình
trạng “giáo sĩ trị” trong Hội Thánh. Hậu quả của vấn đề “giáo sĩ trị” là những bê bối,
rắc rối trong những những thập niên gần đây. Trước tiên, vấn đề khủng hoảng liên
quan đến hàng giáo sĩ gần đây chưa hẳn đã đến từ việc “hàng giáo sĩ trị” trong Hội
Thánh. Vấn đề cơ cấu, phẩm trật chúng ta không bàn đến ở đây, vì đó là ý định của
Thiên Chúa, không thuộc quyền bính của Hội Thánh và người phàm. Hơn nữa, như
các bậc phụ huynh ngày nay bối rối, lúng túng trước các vấn đề của con cái: một
đàng muốn chúng tiếp tục giữ các truyền thống, một đàng muốn chúng hội nhập vào
thế giới nhưng không biết phải làm thế nào, vì mọi sự đều thay đổi quá nhanh, quá
đa dạng. Cũng tương tự, Mẹ Hội Thánh đang sống trong một thế giới mà các giá trị
văn hóa, xu hướng thời đại thay đổi quá nhiều, quá nhanh nhưng chưa biết phải ứng
phó thế nào nên vấn đề nằm ở chỗ mỗi người tin chúng ta đặt câu hỏi: đâu là vị trí
TO LỚN của tôi trong lòng Hội Thánh Chúa để làm cho Hội Thánh Chúa ngày càng
lớn mạnh?
Sau Khóa Ba Ngày, mỗi cursillistas được mời gọi sống Ngày Thứ Tư với ý hướng
“một tay nắm Chúa một tay nắm anh chị em mình” để thánh hóa môi trường của
mình. Để mỗi người TO LỚN trong tư cách là một cursillistas thiết tưởng cần có
thái độ sống như Gioan Tẩy Giả: sẵn sàng trao môn đệ của mình cho Chúa Giêsu để
họ được lớn lên. Gioan Tẩy Giả đã làm điều mà nguyên tổng thống Mỹ Bill Clinton
đã phát biểu: “Chúng ta sống trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau. Mỗi lần bạn
kìm hãm cơ hội của người khác, bạn đã tự thu hẹp chân trời của mình.” Gioan không
kìm hãm sự phát triển của người khác. Khi ta công nhận tầm quan trọng, vị trí to lớn
của người khác thì ta đang “mở rộng chân trời” của chính mình.
Mỗi cursillistas sống Ngày Thứ Tư trong tinh thần đưa “Thầy Chí Thánh” vào trong
môi trường sống của mình. Đưa “Thầy Chí Thánh” vào môi trường sống chứ không
phải đưa chính mình! Làm sao để biết ta đang đưa “Thầy Chí Thánh” hay đang đưa
mình? Kinh Vinh Danh chúng ta đọc mỗi lễ Chúa Nhật và các lễ trọng với: “Vinh
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danh Thiên Chúa trên các tầng trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Đây
chính là kim chỉ nam để biết ta đang vinh danh ai khi ta làm việc. Khi chúng ta làm
bất cứ việc gì, nhất là những việc tông đồ cụ thể, nếu chúng ta không làm với lòng
thiện lương, ý hướng ngay lành, ý muốn tốt thì KHÔNG thể vinh danh Thiên Chúa
được.
Sống trong một thời đại mà đa chiều về thông tin, và con người cũng đa chiều về
nhân cách “vàng thau lẫn lộn” nên khó có thể đoán biết được “sự thật” về một con
người, một vấn đề. Có người kể: “Tôi đi sinh hoạt với người đó nhiều năm. Hàng
tháng tôi hy sinh đóng góp chút chút tiền bạc cho người đó để làm bác ái từ thiện.
Sau vài năm, một ngày tôi phát hiện người đó ‘treo đầu heo bán thịt chó’, nghĩa là
người đó dùng số tiền ky góp của tôi cho việc không đúng với những gì người đó
nói.”
Làm thế nào để sống Ngày Thứ Tư mà không bị “lầm lẫn?” Hai môn đệ của Gioan
Tiền Hô khi nghe thầy mình, ông Gioan, giới thiệu về Chúa Giêsu là: “Đây là Chiên
Thiên Chúa”, mặc dầu thầy của hai ông, người mà Chúa Giêsu đã khẳng định: “Ở
thế gian không ai cao trọng hơn ông,” nhưng hai ông vẫn: ĐẾN, XEM và Ở LẠI với
Chúa Giêsu. Sau khi hai ông ĐẾN, XEM và Ở LẠI với Chúa Giêsu, các ông mới bỏ
thầy Gioan Tiền Hô để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu.
Sau Khoá Ba Ngày, mỗi cursillistas được mời gọi Lên Đường một tay nắm Chúa và
một tay nắm anh chị em của mình. Để có thể ‘nắm’ được Chúa và không ‘buông tay’
trước anh chị em đồng loại, thiết tưởng như hai môn đệ của Gioan, mỗi cursillistas
cần: ĐẾN, XEM, và Ở LẠI với Chúa Giêsu. ĐẾN, XEM và Ở LẠI với Chúa Giêsu
ngang qua LỜI CỦA CHÚA và nhiệt thành, sốt sắng tham dự các bí tích. Khi đã
ĐẾN, XEM và Ở LẠI với Chúa Giêsu, chính Người sẽ ban ơn trợ giúp ta để ta vừa
“khôn ngoan như con rắn, đơn sơ như con chim bồ câu” loan báo Tin Mừng giữa
dòng đời “vàng thau lẫn lộn” mà không bị ‘ngã quỵ’ trên hành trình tiến về quê
hương đích thật - Nước Trời.
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Đa-minh L.Đ.A

Đ

ược anh Trưởng và Ban Điều hành Phong Trào thông báo sẽ tổ chức Kỷ
niệm 20 năm thành lập Phong Trào Cursillo Boston ngành tiếng Việt vào
Mùa thu năm nay, 2019. Một Ban tổ chức Đại Hội Cursillo Phong Trào
và một Ban Biên tập cho Đặc San Lên Đường cũng đã thành hình. Đó là dấu hiệu
đầu tiên mang lại niềm vui quá lớn đối với tôi, để chỉ biết dâng lời Tạ Ơn mỗi khi
được dự Tiệc Thánh cùng với anh chị em trong cộng đồng Cursillo.
Không tạ ơn sao được vì gia đình Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam bước vào
năm thứ 20, (kể từ Khóa Cursillo đầu tiên, tổ chức năm 1999 tại Trường Fontbonne
Academy , Milton), 20 cũng là tuổi của trưởng thành và đầy sức sống.
Nhớ lại năm 1994, hai chúng tôi sau khi tham dự Khóa ba ngày tại Galveston, TX
trở về, vốn liếng tinh thần Cursillo mà Phong Trào trang bị Ba Ngày, hình như chúng
tôi không mang được gì về nổi, chẳng dám nói đến chuyện làm lời lấy lãi. Hầu như
hai chúng tôi đã để quên lại nơi Trung tâm tĩnh huấn Galveston tất cả, chỉ còn mang
về hình Thầy và một con tim trăn trở, sợ sệt và rụt rè...
Đến lúc này, sau một hành trình dài 20 năm, tôi mới nhận ra chính Thầy, bàn tay
Ngài đã khởi sự, chăm bón và dưỡng nuôi.
Cũng chính Ngài kêu mời, quy tụ và dạy dỗ chúng ta như Ngài đã gọi các môn sinh
dọc bờ biển ngày nào, những người chài lưới, những kẻ tò mò và háo hức “hãy đến
mà xem” trên đường làng, những người tội lỗi, thu thuế và tính toán... nơi chợ búa,
bon chen ồn ào.
Có người tìm đến gặp Ngài như chàng thanh niên giàu có, nhưng buồn rầu bỏ đi,
không kiếm được gì vì có nhiều của cải, tính toán... nhưng cũng có nhiều người, đơn
sơ, chân thành, tâm hồn mở rộng lại được chính Ngài ân cần săn sóc và chạm đến
từng người.
Không phải Ngài thì ai đã kêu mời và quy tụ các anh các chị đến tham dự và đã gặp
Ngài từ ngày ấy.
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Không phải Ngài thì ai đã thúc đẩy một tập thể Cursillistas trợ tá với một tinh thần
hy sinh cao quý, quên mình dấn thân phục vụ của hơn 100 các Giáo sĩ, anh chị
Cursillistas đến từ các phong trào Giáo phận xa xôi, tốn kém để giúp tổ chức thành
công từng Khóa Cursillo cho Phong Trào chúng ta trong suốt 20 năm qua?
Quá rõ để nhận ra Thầy Chí Thánh luôn hiện diện và đồng hành với cộng đồng
Cursillo một cách kiên trì và trân quý, mà cụ thể là nhiều anh chị tham dự các khóa
đầu tiên vẫn còn sinh hoạt và là những nhân tố đang góp phần xây dựng đời sống
phong trào Cursillo Ngành Tiếng Việt như hiện nay.
Cũng từ lúc khởi đầu sinh hoạt, chưa bao giờ Phong Trào lại thiếu vắng hình bóng
các Vị Linh hướng trong mỗi giai đoạn hoạt động, khi vị này yếu đau, chuyển đổi
trách nhiệm là Ngài lại gởi đến một Vị khác, sốt sắng gần gũi, yêu thương và chăm
lo. Bởi vậy, chúng tôi luôn cùng với các anh chị tìm dịp bày tỏ tâm tình Tạ Ơn Thầy
vì những món quà sống động này Ngài ban tặng cho.
Có lẽ cũng nên gợi lại vài kinh nghiệm thuở hàn vi... của Phong Trào để thấy tình
Chúa yêu thương và đỡ nâng.
Từ con số Cursillista rất khiêm tốn trong những ngày khởi đầu 2, 7 rồi 9, 12 và 13.
Không ai hướng dẫn và dìu dắt. Chúng tôi như đàn chiên lạc, lao xao, mất hướng,
không biết phải làm sao để bắt đầu. Để rồi sau đó, được thúc đẩy, một số các anh
chị lên đường tham dự Khóa CLW1 tại Atlanta, GA năm 1998, Louisiana. cùng thời
gian đó, một số anh chị được giới thiệu tham dự các Khóa ba ngày tại Washington
DC, Texas, Orange California, rồi Atlanta, Georgia trở về. Thế là tình thân mến
trong nhóm được nhen nhúm... dẫn đến việc tìm gặp, thăm hỏi nhau mỗi Chúa Nhật.
Đây cũng chính là dịp các anh chị chia sẻ cho nhau những hiểu biết về tinh thần, và
hoạt động của Cursillo. Sau này, khi tình thân càng gắn bó, các gia đình rủ nhau
tham dự thánh lễ hằng ngày, nhờ đó nhóm có thêm cơ hội gặp nhau hơn, nhưng cũng
chưa có một phương hướng rõ rệt, kế hoạch gì cả, chỉ biết bám víu vào Thầy Chí
Thánh, tiếp tục xin Người dìu dắt và soi sáng. Dần dần với ơn Chúa và tình thương
mến nhau, mọi người hăng say học hỏi, tham dự các khóa hội thảo CLW (Cursillo
Leader Workshop) cũng như làm trợ tá các khóa ba ngày tại các Giáo phận khác,
nhờ đó mới hiểu được trách nhiệm và sứ mệnh mà Chúa trao ban qua phong trào
Cursillo.
Thế là một Trường Huấn luyện (sau này đổi thành Trường Lãnh Đạo) và một Văn
Phòng Điều Hành (Ngành Tiếng Việt hay gọi là Ban điều hành Phong Trào) được
hình thành và duy trì các sinh hoạt Phong Trào cho đến ngày nay.
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Chúng tôi muốn mời quý anh chị Cursillistas dừng lại nơi đây để ghi nhận một trong
những hình ảnh quá trân quý không thể thiếu trong lịch sử sinh hoạt của Phong trào
Cursillo Boston, đó là sự hiện diện, nâng đỡ, dạy bảo, dìu dắt và đóng góp vào sự
trưởng thành của Phong trào từ các vị Linh Hướng sau đây:
A. Trước hết xin tri ân và ghi nhớ đến Quý Linh Hướng các Khóa Cursillo tại
Boston:
 Linh Mục Phê-rô Nguyễn Đức Mầu, DCCT Việt Nam tại Long Beach,
California Hoa Kỳ
 Linh Mục Phê-rô Hoàng Xuân Nghiêm (Grand Rapid, Michigan)
 Linh Mục Phê-rô Trần Công Vang, DCCT Hoa Kỳ (SC)
 Linh Mục Giuse Vũ Đảo, SVD (Missisipi)
 Linh Mục Phê-rô Nguyễn Quốc Bảo, SJ (Baltimore, Maryland)
 Linh Mục Phê-rô Đặng Đình Hà (Sprinfield, MA)
B. Quý Linh Mục Trợ Tá các Khóa Cursillo Boston gồm có:
 Cố Linh Mục Giuse Ngô Văn Trọng (California)
 Linh Mục Phê-rô Chu Văn Chi (Australia)
 Linh Mục Giuse Nguyễn Tuấn Linh (Boston, MA)
 Linh Mục Giuse Nguyễn Xuân Thiện (Worcester, MA)
 Linh Mục Giuse Trịnh Văn Son (Thanh Hóa, VN)
 Linh Mục Alphonse Phạm Hùng (Hà Nội, VN)
 Linh Mục JB Nguyễn Hoàng Huy (Boston)
 Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Điểm (Boston)
 Linh Mục Thomas Nguyễn Hoàng Duy (Mỹ Tho, VN)
C. Linh Hướng Phong Trào Cursillo Boston - Ngành Tiếng Việt:
 Cố Linh Mục Marcô Đoàn Quang Báu, CMC
 Cố Linh Mục Anphong Trần văn Đồng (Cựu Quản nhiệm CĐ Bridgeport,
CT)
 Linh Mục Giuse Nguyễn Chính (TGP, Boston)
 Linh mục Giuse Trần Đình Quỳnh (Springfield, MA)
 Linh mục Phanxicô Xavie Trần Văn Quảng, C.Ss.R
 Linh Mục Thomas Võ Trần Gia Định, AA (Miền I)
D. Quý Phó tế Vĩnh viễn đã đến trợ tá, tham dự và sinh hoạt với Phong Trào
Cursillo Ngành Tiếng Việt Nam tại Boston và Miền Đông bắc Hoa Kỳ:
 Phó tế Giuse Nguyễn Sĩ Bạch (Galveston, TX)
 Phó tế Giuse Đào Văn Hóa (California)
ĐẶC SAN KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP PHONG TRÀO CURSILLO TGP BOSTON 1999-2019

15

Phong Trào Cursillo Boston ‐ Ngành Tiếng Việt








Phó tế Joachim Nguyễn Hoàng Hớn (Boston)
Phó tế Jude Trần Văn Tâm (Boston)
Phó tế Giuse Nguyễn Văn Vương (Boston)
Phó tế Trần Ngọc Khánh (Springfield, MA)
Phó tế Nguyễn Hương (Bridgeport, CT)
Phó tế Trần Văn Quát (Worcester, MA)

Phong Trào Cursillo Boston Ngành Tiếng Việt cũng đã:
1.

Tham dự Khóa Hội thảo (CLW1) Tại Giáo phận Atlanta, GA (1998)
 Tại Worcester, Boston (1999)
 New Orlean, Louisiana (2001)
 Toronto (2003)
 Tham dự & Trợ tá Khóa CDC tại Washington DC, 2016)
 Tham dự Khóa CDC do VPĐH Phong trào Toàn Quốc tổ chức tại Arizona
Memphis (2017)

2.

Tổ chức 14 Khóa Cursillo tại Boston gồm có:
 1999 tổ chức 2 khóa Boston 1 & 2 tại Fontbonne Academy School, Milton
MA (35+ 47 ks)
 2001 tổ chức 2 khóa Boston 3 & 4 tại Fontbonne Academy School, Milton
MA (43+ 48 ks)
 2004 tổ chức 2 khóa Boston 5 & 6 tại Gx. St. Ambrose, Dorchester MA (32+
31 ks)
 2008 tổ chức 2 khóa Boston 7 & 8 tại Franciscan Retreat Ctr. Andover MA
( 33+ 44ks)
 2010 tổ chức 2 Khóa Boston 9 & 10 tại Franciscan Re. Ctr Andover MA
( 42+ 47ks)
 2014 tổ chức 2 khóa Boston 11 & 12 tại LaSalette Retreat Ctr. Attleboro,
MA ( 26+ 48ks)
 2017 tổ chức 2 khóa Boston 13 & 14 tại La Salette Retreat Ctr. Attleboro,
MA ( 13+ 32ks)

3.

Trợ tá các Khóa CLW1, Khóa ba ngày, Khóa CDC tại các Phong trào
 Giáo phận Atlanta tiểu bang Georgia
 Giáo phận Grand Rapid tiểu bang Michigan
 Giáo phận Orange Tiểu bang California
 Phong trào tại Tổng Giáo phận Washington DC
 Tổng Giáo phận Toronto, Canada.
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4.

Khóa Cursillo De Cursillo (CDC)
 2014 tại La Salette, Attleboro Masachusetts
 Tham dự các Khóa CDC tại Washington DC (2015)
 Tham dự khóa CDC của VPĐH Quốc Gia (2017)

5.

Tham dự Đại Hội Phong Trào Thế Giới:
 Tại Roma, Italy (2000)
 Sydney, Australia (10-13 October 2002) Asia Pacific Encounter lần thứ 10

6.

Tham dự Đại Hội Phong Trào toàn quốc tại:
 Arlington, TX (6/29 - 7/2, 2007)
 San Bernadino, CA (7/30 - 8/2, 2009)
 St. Mary University, San Antonio TX (7/28 - 31, 2011)
 Xavier University, Cincinati, OH (7/19 - 22, 2012)
 New York, (7/25 - 28, 2013)
 Chapman University, California (July 31 - Aug.3, 2014)
 Villanova University, Philadelphia, PA (July 23 - 26, 2015)
 Lewis University, Illinois (Aug.4 - 7, 2016)
 Trinity University in San Antonio (July 27 - 30, 2017)
 Seattle University, Seattle WA (Aug.16 - 19, 2018)
 Scranton University, Pennsylvania (Jul.18 - 21, 2019)

7.

Những sinh hoạt Phong Trào Cursillo tại
 Tổng Giáo Phận Boston,
 Giáo Phận Springfield, Masachusetts
 Giáo Phận Bridgeport, Connecticut
 Tổng Giáo Phận New York

8.

Tại Boston, một VPĐH đã hoạt động liên tục trong 20 năm, trải qua 3 Ban điều
hành liên tục phục vụ: Hội Ultreya, tại 3 Liên nhóm Augustino, Giuse và
Bernadette và một Trường Lãnh đạo sinh hoạt hàng tháng, Tĩnh tâm 2 kỳ Mùa
Chay và Mùa Vọng mỗi năm.

9.

Tổ chức Lễ Cầu Nguyện cho hơn 20 Linh Hồn các Cursillistas đã qua đời
trong Phong trào cùng với gia đình thân nhân hàng năm trong tháng các Linh
Hồn.

10. Tổ chức bữa cơm Bác Ái Agapé Mùa Chay cho người nghèo và trẻ em tàn tật.
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11. Sinh hoạt picnic mùa hè cho gia đình Cursillistas.
12. Nhóm trẻ Cursillistas Andrew tổ chức thăm viếng, phục vụ người già đau bệnh
tại các Dưỡng Viện trong Mùa Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và Tết Nguyên Đán với
một chương trình Nhạc Thánh Ca cùng với những món ăn truyền thống đượm
tình quê hương, dân tộc. Đây cũng là một cống hiến khá đặc thù của các anh
chị Cursillistas rất có ý nghĩa hợp với đời sống Ngày Thứ Tư.
13. Phong trào cũng đã:
 Phát hành bản tin Lên Đường hàng tháng liên tục trong hơn 10 năm
 Phát hành Đặc San Lên Đường kỷ niệm 10 năm, 2009
 Trang mạng thông tin Phong Trào Cursillo Boston
Con đường trước mặt...
Con đường trước mặt, đó là chủ đề một rollo được trình bày trong phần cuối của
Khóa Hội thảo Lãnh Đạo, cũng chính là lời mời gọi mỗi chúng ta, những người đã
chọn theo Ngài. Lên Đường khi bình minh đang lên, buổi xế trưa hay lúc bóng đã
ngả về chiều... năm xưa. Nay đã 5, 10 hay 20 năm trôi qua... cũng là lúc ta cần nhìn
lại mình đang ở đâu? Đã đến đâu? Và những ngày tới sẽ làm gì...? Chúng ta, dầu ở
Boston, Miền Đông Bắc xa xôi hẻo lánh, Houston, Chicago, Washington hay
California hoặc tận miền Nam ấm áp Florida... Chúng ta cùng đi chung một con
đường, dẫu có khác những môi trường sinh hoạt, nhưng chắc chắn là chúng ta đang
đi trên con đường chứng nhân hy vọng (ĐHY Nguyễn Văn Thuận) mà Thầy Chí
Thánh Giê-su đã đi.
Quý anh chị Cursillista thân mến,
Từ một con số Cursillista khởi đầu khiêm tốn ngày nào, có ai biết được ngày nay
cộng đồng Cursillistas Boston đã lên đến con số trên dưới 500. Họ đã đáp lại tiếng
gọi Lên Đường của Thầy. Họ đang bên nhau nắm lấy tay Thầy tiến bước. Là giảng
viên Giáo lý, là thừa tác viên Thánh Thể, thành viên Nhóm phụng vụ Lời Chúa hay
đang phục vụ trong công tác Mục Vụ Giáo Xứ, cộng đoàn hoặc cùng đồng hành với
các hội viên Công Giáo Tiến Hành mang đến niềm vui, an ủi và hy vọng cho những
nơi đang cần đến tình thương như người thân bên giường bệnh trong các Nhà Dưỡng
Lão hay trong các bệnh viện. Tiến xa hơn, nhiều anh chị Cursillistas tham gia vào
công tác truyền thông, chuyển tải và chia sẻ Lời Chúa hoặc âm thầm nối kết lời cầu
nguyện trên các mạng truyền thông, vô tuyến..v.v. Ở đâu thiếu vắng Tình thương,
đói khát Lời Chúa là các chứng nhân của Chúa hiện diện. Gia đình, giáo xứ, cộng
đồng xã hội vẫn là những môi trường thiết yếu mà người Cursillistas có sứ mệnh
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dấn thân biến đổi thành cộng đồng Ki-tô giáo đúng nghĩa. Đó cũng là câu hỏi người
Cursillista sẽ dừng lại ở đâu hay sẽ làm gì cho những ngày sắp tới?
Lên Đường chỉ là lời mời gọi. Cũng có những chặng đường ngắn dễ đến nơi, nhưng
cũng không thiếu những đoạn đường dài, ngoằn ngoèo quanh co, mất hướng hay
bóng mát mời mọc, nghỉ ngơi. Những lúc mệt mỏi chán nản, bị hiểu lầm, vu khống
và muốn bỏ cuộc, nhất là những lời ru ngủ của bóng đêm, của satan... Lên Đường
cùng Thầy - Lên Đường cùng anh em - “Vâng lời Thầy con thả lưới” “Bỏ Thầy con
biết theo ai?” chỉ còn là những bước chân vội vã trốn chạy trên đường Emmau ngày
nào của môn đồ lạc mất niềm tin nơi Thầy Giê-su?
Quý anh chị,
Giê-su, Thầy Chí Thánh vẫn đi bên cạnh cuộc đời chúng ta! Hãy để Ngài cùng đồng
hành với chúng ta! Hãy xin Ngài ở lại vì trời đã về chiều, để Ngài bẻ trao Bánh Thần
Lương, bồi dưỡng sức sống cho đường đời lắm nỗi gian truân, nhưng dạt dào hy
vọng.
Bó lúa nặng hạt đang chờ anh chị và tôi cùng tiếp tục LÊN ĐƯỜNG !
De Colores!

Đa-minh LĐA
Tháng 4, 2019
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A

nh và tôi quen nhau khá lâu,
thành bạn thân từ khi học
chung Khóa Ba Ngày. Hôm
nay, cũng như những lần trước, anh
mời tôi đến nhà cùng anh nhâm nhi cà
phê, nói chuyện thế giới đó đây.

nhận mình là người có tội. Gặp thời
buổi này, người đàn bà tội nghiệp đó
sẽ chịu cái chết đau đớn vì người
càng có tội càng hò hét kết án, càng
ném cục đá to.

Chúng tôi đi một
vòng thời sự, từ Việt
Nam tới các nước rồi
quay về Mỹ. Đang
bàn luận sôi nổi vụ
hai đảng Cộng Hòa,
Dân Chủ đấu đá quyết
liệt, bỗng giọng anh
trầm xuống:
Con người bây
giờ sao mưu mô, xảo trá, “lộng giả
thành chân”.

Anh nhắp chút cà phê rồi nói tiếp,
chậm rãi nhấn mạnh từng tiếng:

Thế… anh nghĩ người đời xưa
thật thà hơn bây giờ sao? Tôi hỏi.

Người ta kết án kẻ khác là một
cách tự hào mình đạo đức thanh cao.

Tôi không chắc. Nhưng cứ suy
trong chuyện người đàn bà ngoại tình
hai ngàn năm trước, khi Chúa nói:
”Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc
lấy đá mà ném trước đi”(Ga: 8,7),
người ta lần lượt bỏ đi, bắt đầu từ
người nhiều tuổi nhất. Như thế, con
người thời ấy còn có lương tri, chịu

Xưa nay vẫn vậy. Tôi gật đầu
đồng ý, nhưng đặt lại vấn đề: Tôi nghĩ
rằng, có một số trong đám đông bỏ đi
vì nhận ra mình cũng là thân phận tội
lỗi. Đó là những người đã thấm
nhuần lời dạy trong Kinh Thánh. Hơn
thế, lời từ chính miệng của Chúa
Giêsu nói ra có uy lực làm rúng động
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tâm can họ. Còn đám Pharisiêu, tuy
bỏ đi, nhưng đi để đợi dịp khác lập
mưu hại Chúa. Thực ra, đám
Pharisiêu muốn gài bẫy để
ném đá Chúa. Mục tiêu chính
của họ là Chúa chứ không
phải người đàn bà ngoại tình.

cây khẽ đong đưa. Từng đợt lá vàng
bay, rơi trên thảm cỏ. Mùa Thu đẹp,
cái đẹp mang chút gì hắt hiu.

Anh nhìn tôi, ra vẻ suy nghĩ:
-

Họ gài bẫy thế nào?

Đây nhá, nếu Chúa nói
cứ ném đá người đàn bà, thì
trái với lời Chúa rao giảng
phải luôn tha thứ. Họ sẽ vin
vào đó bắt bẻ và kịch liệt đả
kích Chúa. Nếu Chúa nói
không ném đá, họ sẽ kết tội Chúa
tuyên truyền chống luật Moses. Đó là
tội phải tử hình. Có thể Chúa đã bị
ném đá thảm thương cùng với người
đàn bà ngoại tình.
Anh lắc đầu, khẽ kêu lên:
-

Khủng khiếp quá!

Chúng tôi chìm vào im lặng. Ngoài
kia, nắng chiều dịu nhẹ. Gió đẩy hàng

Cà phê vừa hết. Anh pha ấm trà, ngồi
trầm tư vài phút, xúc động nói:
“Thôi chị cứ về đi, và từ nay
đừng phạm tội nữa!”(Ga: 8,11). Chúa
nói vậy với người đàn bà tội tình thuở
ấy, nhưng cũng là nói với tất cả
chúng ta.
Vâng, chúng ta thích kết án kẻ
khác, nhưng chính mình thì cao ngạo,
giả hình, gian tà, xét đoán...
Bỗng anh trở nên
sôi nổi, hỏi tôi:
Trong đoạn
Tin Mừng theo
Thánh Mát-Thêu,
kể lại việc các nhà
chiêm tinh từ
phương Đông đến
bái lạy Chúa Hài
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Nhi, anh thấy điểm nào quan trọng
nhất.
Tôi nghe các cha giảng rằng
các nhà chiêm tinh là đại diện cho
dân ngoại đến thờ lạy Chúa.
Đúng thế! Tuy nhiên, tôi còn
nhận ra điểm nữa rất đặc biệt. Các vị
ấy từ chốn xa xôi, theo ánh sao lạ,

Cho nên, dù ta có thờ lạy Chúa
sốt sắng đến đâu, hy sinh cho Chúa
thế nào và hiến dâng cho Chúa những
gì chăng nữa, điều quan trọng nhất là
ta phải biết trở về bằng con đường
mới.
Anh tiếp luôn:
-

Thành ra, để thực hành lời
Chúa “từ nay đừng phạm
tội nữa!”, ta phải “trở về
bằng con đường mới”.
Tôi vỗ tay một tiếng, tán
thưởng:
Chỉ một câu ngắn
mà bao gồm những gì
mình học được từ hai
đoạn Phúc Âm!

trải qua cuộc hành trình gian khổ,
đến sấp mình bái lạy và dâng lên
Chúa những thứ quý giá nhất. Nhưng,
điều ý nghĩa hơn cả, dù vua Hê-rô-đê
căn dặn trở lại báo cho ông ấy biết
Hài Nhi ở đâu, họ đã trở về bằng con
đường khác. Nếu họ trở về đường cũ,
phải báo tin cho Hê-rô-đê, và nhà vua
đã giết Chúa khi Người mới sinh ra.
Như vậy công cuộc cứu độ của Người
phải có phần đổi khác.
Tôi chợt hiểu:

Anh nâng tách trà theo
kiểu trà đạo, mời tôi bằng
giọng phim tàu “xin mời,
xin mời”, mắt ánh lên
niềm vui.
Bỗng, vợ anh từ bếp đi ra, đặt đĩa
bánh gai xuống bàn:
Hai anh em nói chuyện hay
quá! Nãy giờ em nghe không sót một
câu. Em có đĩa bánh này làm “lễ vật”
để xin góp chuyện. Được không ạ?
Anh đưa bánh mời tôi, kéo ghế cho vợ
ngồi, mỉm cười nói:
Em gái Bắc Kỳ hôm nay lễ
nghĩa ghê! Cứ góp ý thoải mái.
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Thực ra, em muốn nói về
chuyện bực mình của em…
hỏi.

Gì mà bực mình thế chị? Tôi

Sau khi kể chi tiết câu chuyện,
chị ấy nói tiếp: Anh coi. Việc chung,
em có quyền nêu ý kiến chứ. Ai không
đồng ý thì cứ trình bày cách xây
dựng. Đàng này, trước đám đông, chị
ấy xúc phạm em quá đáng. Đã vậy,
còn nói tại chị em thân thiết nên nói
thẳng. Hổm rày em
mất bằng an, buồn
vô cùng. Mỗi khi
dự lễ, nghe như
tiếng Chúa thôi
thúc “đi làm hoà
với người anh em
ngươi trước đã, rồi
hãy trở lại dâng
của lễ”( Mt 5,24),
em không yên lòng.
Nhưng chẳng lẽ chị
ấy sai rõ ràng như
vậy mà em phải xin
lỗi. Vô lý quá! Chị ấy xin lỗi em mới
đúng.
Tôi muốn “đem an hòa vào nơi tranh
chấp”, nên rào trước đón sau, phân
tích mọi mặt trước khi đề nghị:
Thôi chị à! Mình là cursillistas,
phải “hành đạo”, “chính lúc thứ tha
là khi được tha thứ”. Chị hy sinh xin
lỗi chị ấy một câu. Tôi nghĩ, mọi sự sẽ
tốt đẹp.

Vợ bạn tôi phân trần:
Thú thật! Em từng bao nhiêu
lần “lấy lời lành mà khuyên người”,
nói kẻ khác hãy “đem thứ tha vào nơi
lăng nhục”. Nhưng chính em, dù cầu
nguyện đã nhiều, vẫn chưa làm được.
Người ta coi thường mình quá. Ai
cũng có tự ái, phải không anh?
Chị ấy nói thế làm tôi nhớ đến câu
“Hãy làm những gì tôi nói, đừng làm
những gì tôi làm”. Tự xét chính mình,

từ lời nói đến việc làm còn khoảng
cách khá xa, tôi lúng túng lặng thinh.
Cũng may, kiên trì khuyên vợ hồi lâu,
chị ấy có vẻ xiêu lòng, bạn tôi năn nỉ:
Em cứ phớt tỉnh Ăng-lê, coi
như không có chuyện gì xảy ra, phone
thăm chị ấy vài câu. Có hai anh em
ngồi đây cầu nguyện cho em. Cố gắng
lên em.
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Đúng đó chị. Hỏi thăm thôi mà.
Tôi họa theo.
Sau vài phút ngần ngại, chị bấm
phone. Có tiếng bên kia hello! Tôi
làm bộ ra ngoài ngắm mấy chậu
kiểng, dành sự riêng tư cho chị. Khi
tôi quay vào, anh cười tươi, đưa ngón
tay cái lên, nhại theo cái tên một bài
hát của Trầm Tử Thiêng:

“anh em rất cần có nhau”. Nhìn phố
phường nghiêng bóng, rợp lá vàng
bay, lòng lâng lâng, tôi khẽ hát “Gặp
gỡ Đức Ki-tô chân thành mình gặp
mình. Gặp gỡ Đức Ki-tô nảy sinh tình
đệ huynh...”
Đa-minh Đoàn

“Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt
Vọng”. Hai chị em huề rồi!
Chúc mừng chị đã tìm lại được
sự thư thái, nhẹ nhàng cho tâm hồn.
Tôi nói.
Cảm ơn Chúa cho hai anh hiện
diện đúng lúc để khuyến khích em.
Mình em, không cách gì vượt qua
được chính mình. Quả thật, anh em
rất cần có nhau để giúp nhau trở về
cùng Chúa. Mai, vợ chồng em qua
nhà chị ấy ăn bún bò Huế. Chị ấy nhờ
em khẩn khoản mời anh chị. Anh chị
cố gắng qua cho vui nha!
Dĩ nhiên tôi hoan hỉ nhận lời. Khi tôi
từ giả, anh bắt tay tôi thật chặt và nói:
Mình phải năng gặp nhau hơn,
nói chuyện như thế này rất thú vị và
bổ ích.
Trên đường về, tôi ngẫm nghĩ hoài
những điều chúng tôi đã nói trong
cuộc đàm đạo thân tình, nhất là câu
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"Xin thắp nén hương lòng tưởng nhớ:
Linh Hồn Maria Kim Thị Xuyến,
người bạn, người roommate của tôi,
Khóa XII/ Cursillo -Vietnam năm
2014... RIP"

N

hà tôi trên một ngọn đồi nhỏ
thơ mộng nhìn xuống những
con đường hiền hòa trải dốc,
tôi dí dỏm tự đặt tên là "Thung Lũng
Tình". Nhà bạn tôi ở bên kia đường
phố chính, Broadway. Chúng tôi chỉ
biết nhau, khi gặp thì chào hỏi vậy thôi.
Thế rồi một ngày đẹp
trời New England bước
vào thu, chúng tôi vui
mừng gọi tên nhau
trong ngỡ ngàng, bỡ
ngỡ... Chúng tôi cùng
tham dự Khóa Cursillo
cuối tuần. Lý thú hơn
nữa là chúng tôi có
cùng người Bảo Trợ.
Quả thật chương trình
của Thiên Chúa thì quá
tuyệt vời.

Lòng nao nao, hết mỉm cười nhìn nhau
rồi lắc đầu tự hỏi: "Chao ôi, lạ lùng
thật!" Ra khỏi thành phố chúng tôi bắt
đầu hát và lần Hạt Mân Côi, Chuỗi
Lòng Thương Xót Chúa. Cứ thế, chúng
tôi trực chỉ về hướng nam thành phố
Boston, Trung Tâm La Salette,
Attleboro, MA. Thỉnh thoảng tôi nhìn
bạn lâm râm khấn nguyện như một "Bà
Thánh" hiền hòa và dễ thương quá!
Quãng đường trên dưới một giờ xe đó
chúng tôi như đàn chim đang tìm về tổ
ấm.
Ngày xa xưa ấy trên đường đi Emmau
2 Môn Đệ buồn phiền với bao câu hỏi
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về cái chết của Thầy Giêsu vừa mới
xảy ra. Và, chính Ngài đã hiện ra đồng
hành, gặp gỡ các ông. Đó là giao điểm
giữa Tình Chúa và Tình Người. Hôm
nay chúng tôi cũng trên đường đi gặp
Thầy Chí Thánh. Chúng tôi không

- À, trên xe có Văn Sĩ, có Thi Sĩ... lúc
nào cũng mơ với mộng... hic.
Tôi liếc yêu bạn:
- Dạ, Ẩn Sĩ thì có chứ làm gì dám leo
được lên 2 chức kia.
Vả lại, người đẹp
sáng giá của cộng
đoàn dân Chúa thì em
đây chỉ là một Ẩn Sĩ
vô danh thôi ạ!
Bạn tôi bẽn lẽn:
- Trời ơi, ai, ai, ai đã
mách với Ngọc Ảnh
như thế, không dám
ạ!

buồn rầu nhưng rất phấn khởi vì sẽ
bước vào Paradise/Thiên Đàng để sống
những giây phút thần tiên, sẽ nếm được
Thiên Chúa Thiện Hảo dường bao.
Hãy đến mà xem! (Lời Người Bảo
Trợ).
Với tôi, Tình Chúa ôi quá ngọt ngào!!!
Nhìn những rừng cây ven đường lá
đang đổi màu, đỏ có, vàng có, tím có,
xanh có...Tôi thì thầm với bạn:
- Người đẹp, Chúa đang trải thảm bông
cho mình kìa, vui không, sướng không
nào?
Với nụ cười khả ái, bạn tôi đánh yêu
vào vai tôi và bảo:

Qua những câu trao đổi ngộ nghĩnh
chúng tôi chọc phá nhau mà miệng
cười thì vẫn tươi thắm.
Chẳng mấy chốc Trung Tâm Tĩnh
Huấn La Salette đã hiện ra ngay trước
mắt chúng tôi. Tại bãi đậu xe, các anh
chị có người quen, có kẻ lạ đón tiếp
chúng tôi rất nồng hậu. Họ có Chúa
thật sự, họ đang giang đôi tay thật rộng,
thật tròn để đón chào từng người chúng
tôi. Họ giúp kéo những chiếc overnight
bags vào bên trong cho chúng tôi.
Cánh cửa mở rộng, từng khuôn mặt
thân quen, vồn vã vui mừng như ngày
hội.
Tại bàn check in, tên 2 chúng tôi mỗi
người một nơi, không chung phòng
cũng chẳng chung lầu. Chúng tôi lãnh
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nhận một phong bì trong đó chứa các
giấy tờ của Khóa, tên tuổi và số phòng
của từng Ứng Viên. Cầm phong thư
trên tay, bạn tôi phụng phịnh lí nhí:
- Ngọc Ảnh ơi, 2 đứa mình xin đổi chỗ
và ở chung cùng phòng được không
vậy?
Vì là lính mới tò te nên tôi cũng ngại
không dám yêu cầu, đòi hỏi gì sất. Tôi
lại thì thầm với người Bảo Trợ...
Chị thấy hợp tình, hợp lý nên cầm 2
phong thư của chúng tôi xin được đổi
chỗ. Mọi sự như ý, chúng tôi được
hướng dẫn để lên lầu 2 nhận phòng.
Sau khi rửa mặt chúng tôi dẫn nhau vào
chào Chúa và dâng lên Ngài những
nguyện ước đơn sơ là được trở nên một
Cursillista hữu ích cho chính bản thân
mình và cho tha nhân, sau ngày mãn
Khóa. Chúng tôi “trần trụi” trước Mắt
Chúa, không cell phone, không đồng
hồ, không IPad và tất cả đã nộp cho
"Người Quản Lý" của Khóa cất giữ
cho.

Vào Khóa chúng tôi phải tuân theo kỷ
luật, chẳng khác gì các Dòng Tu là bao.
Tất cả phải theo tiếng chuông của
người điều hành. Thế mà những "Tân
Binh" như chúng tôi đều ngoan ngoãn
răm rắp theo chỉ thị của Ban Điều
Hành từ lúc mở mắt cho đến khi lên
giường phó dâng linh hồn và xác trong
tay Đấng Toàn Năng gìn giữ, chở che.
Có lẽ vì lạ nhà, lạ giường nên cả 2
chúng tôi đã không ngủ được, đêm dài
như vô tận! Không ngủ được, chúng tôi
lần Hạt Mân Côi chờ sáng. Thế rồi
chúng tôi thiếp đi lúc nào không hay
biết. Khi trở giấc nhìn quanh căn
phòng vẫn im lìm không tiếng động,
tôi đoán chừng 4:00 a.m. Tôi nhẹ
nhàng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Vừa
mở cửa phòng vệ sinh, bạn tôi đã ôm
áo quần chờ sẵn đó. Nhìn trên bàn, một
miếng giấy nhỏ, bạn tôi viết:
- Ngọc Ảnh ơi, lệnh cấm phòng chừng
nào thì hết?
Tôi viết lại:
- Sau Thánh Lễ
sáng nay mới hết
giới nghiêm.
Những giờ sinh
hoạt trong ngày,
chúng tôi không
gặp nhau hoặc
ngồi gần nhau, vì
chúng tôi theo
từng De Curia đã
được sắp sẵn. Đêm
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thứ 6 rồi đêm thứ 7, chúng tôi đã làm
quen với giường và phòng nên ngủ rất
ngon. Dù thế 2 chúng tôi luôn dậy
trước giờ... bạn tôi chọc tôi:
- Tụi mình già rồi nên ngủ ít, phải
không Ngọc Ảnh? Chúa Nhật, mãn
Khóa mình lại nhớ nhau lắm đấy!!!
Tôi nói với bạn:
- Ngày xưa mình đi Tu cũng vậy thôi.
Kỷ luật ngặt hơn nhiều...
Bạn tôi lý thú:
- Thảo nào, mình cũng đoán Ngọc Ảnh
là Nhà Tu Xuất, là Ma Soeur phải
không?
Tôi đưa tay đặt lên môi:
- Suỵt... bí mật!!!

trong Giáo Xứ thì nhớ "hú" mình một
tiếng nhé. Mình sẽ theo Ngọc Ảnh để
phục vụ!
Nắm lấy tay bạn, tôi nói thật nhỏ:
- Nhớ đó đừng quên nhé: Yêu thương
và phục vụ nha Xuyến ơi!
Chúng tôi nắm tay nhau bước xuống
cầu thang như những "Hoàng Hậu" để
lãnh nhận những bó hoa xinh đẹp từ gia
đình hoặc bạn bè và người Bảo Trợ.
Những bó bông hồng lộng lẫy, những
chậu hoa lan khoe sắc... sung sướng và
cảm động làm sao! Hoa nhiều đến nỗi
tôi ôm không hết. Lòng thầm nghĩ, con
sẽ mang bông tươi này về Nhà Thờ để
dâng Mẹ vì con xa Mẹ đã mấy ngày
rồi... Con nhớ Mẹ, con nhớ tượng

Thế rồi một cuối tuần trôi nhanh như
tíc tắc, từng kỷ niệm ngọt ngào, từng
người bạn như chẳng muốn xa nhau...
Cảnh lưu luyến sao mà thân thương
thế! Ngày mãn Khóa chúng tôi lại càng
bịn rịn thương nhau hơn. Sau Thánh Lễ
bế mạc, mắt chúng tôi cay xè và ướt.
Về lại phòng chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ
từ phòng tắm ra phòng ngủ để trả lại
cho Trung Tâm như ngày thứ năm khi
chúng tôi nhận phòng.
Bạn tôi nói thật nhỏ:
- Ngọc Ảnh ơi! Mình nghĩ, Khóa
Cursillo này họ chỉ dạy mình có 2 điều:
Yêu thương và phục vụ. Khi về lại nhà,
Ngọc Ảnh có bất cứ việc phục vụ nào
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Crucifix, Chúa cúi đầu rũ rượi ở cuối
Nhà Thờ, nhớ lắm Mẹ ơi! Tôi vui
mừng trong nước mắt khi cousin của
tôi chạy tới ôm hôn tôi và réo lên:
- Wow, chị có nhiều bông thế? Chị có
nhiều
người
thương quá!!!
Gạt nước mắt,
tôi hỏi cousin:
- Em muốn
không? Chị cho
em chục rose
này đem về
dâng cho Đức
Mẹ và cầu
nguyện thêm
cho chị nhé.
Cousin cũng là
Trợ Tá Khóa
nên sung sướng
chẳng kém gì
tôi. Trách nhiệm đã
chu toàn, thành công mỹ mãn đang
hiện rõ trên nét mặt dễ thương, dễ mến
của từng người trước giờ chia tay.
Bạn tôi có Phu Quân đến đón, chúng
tôi ôm nhau thật lâu và chẳng muốn rời
nhau tí nào cả. Giờ đã đến, chúng tôi
từ giã Trung Tâm Tĩnh Huấn La
Salette và bạn bè thân thương để ra về
với một tên mới trong Giáo Hội,
Cursillista thuộc Phong Trào Cursillo
của Tổng Giáo Phận Boston.

Sáng thứ 2, tôi dậy thật sớm tham dự
Thánh Lễ 7:00 a.m. để sau đó tôi sẽ
trình lại cho Cha Chánh Xứ cảm
nghiệm của tôi về Khóa Cursillo là gì?
Thật ra, chính Ngài là người đã giới
thiệu sơ qua về Phong Trào Cursillo và
các
Cursillistas
trong Giáo
Xứ.
Cha
thường "bí
mật" nói với
tôi thế này:
- Con cứ
nhìn cuộc
sống thánh
thiện
của
các ông bà
mà con gặp
hàng ngày
trong Thánh
Lễ, đến làm
quen và hỏi họ
có phải là Cursillista không, thì họ sẽ
cho con biết. Họ sống như những vị
thánh sống vậy.
Quả thật, Cha Xứ nói chẳng sai tí nào.
Khi biết tôi đã tham dự Khóa CursilloTiếng Việt, các ông bà cụ đến chúc
mừng và cho tôi biết là Cha Xứ có báo
tin và xin họ làm Palanca cho tôi và cả
cho Khóa XII của chúng tôi nữa. Tôi
cảm động quá sức. Tinh thần "một tay
nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị
em" là đây!
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Chỉ một tuần sau đó, tôi thành lập
Nhóm Thân Hữu để giữ lửa, để duy trì
tinh thần Cursillo; tạ ơn Thầy Chí
Thánh, nhóm Thân Hữu chúng tôi vẫn
tồn tại đến hôm nay, mặc dù đã trải qua
những thử thách. Tôi thường nói với
các Thân Hữu của tôi:
- Không mang theo những cay đắng
cuộc đời, nhưng hãy để ngoài cửa;
Cũng đừng đem những gì chúng mình
chia sẻ cho nhau ra khỏi cánh cửa này!
Nếu ai vi phạm, người ấy sẽ trả lời với
Thầy Chí Thánh
trong Ngày Phán
Xét.

trong Khóa đang quay thật chậm trong
tâm trí tôi. Cứ thế 2 hàng lệ nóng thi
nhau tuôn dài trên 2 má. Tôi gọi tên
bạn trong nghẹn ngào. Tôi cầu xin
Chúa cứu bạn như Chúa đã khóc và
thương tiếc Lazaro để rồi Ngài gọi
Lazaro đã chết nặng mùi ra khỏi huyệt
mộ trong khi các dây cột và khăn liệm
vẫn còn đang quấn quanh người. Tôi
nói như điên:
- Không, không...Xuyến còn quá trẻ,
khỏe mạnh và không thể chết cách dễ

Cuộc sống êm ả trôi
qua chỉ trong vòng
2 tuần lễ... Như sét
đánh ngang tai, tôi
nhận được cú điện
thoại của người bạn
cùng De Curia Mẹ
Maria của tôi. Chị
vừa khóc, vừa kể
trong nghẹn ngào:
- Ngọc Ảnh ơi! Chị
Xuyến đang trong Emergency, bị
Stroke nặng lắm, không biết có qua
được chăng? Chúng ta cùng cầu
nguyện cho Xuyến.
Tim tôi như ngừng đập, tôi oà lên khóc
và gọi tên bạn trong từng tiếng nấc. Tôi
đóng cửa tiệm để chạy đến Bệnh Viện.
Trên đường, tôi không sao cầm được
nước mắt... Cuốn film của những ngày

dàng như thế được. Một người quá đạo
đức thánh thiện thì lẽ nào Chúa lại gọi
sớm thế sao?
Cả đống câu hỏi đang trào lên trong óc
tôi, tim tôi đau nhói... Nôn nóng quá,
tôi quên Boston đang giờ cao điểm;
Route 99 kẹt cứng, xe cứ nhích nhích
nối đuôi nhau dài như vô tận. Vang
vọng đâu đây tiếng mẹ tôi an ủi tôi khi
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nghe tôi đau khổ kể lại chuyện của bạn
tôi. Mẹ nói:

- Bác Sĩ cho biết không chắc gì qua
khỏi, trừ Phép Lạ, Ngọc Ảnh ơi!!!

- Hoa thơm, hoa đẹp thì Chúa hái khi
vừa lòng Ngài. Phúc mới chết trẻ!

Các con của bạn tôi mắt đỏ hoe thút
thít:

Mẹ nói đúng!!! Tôi lung tung nhớ đến
câu thơ Kiều quen thuộc của Cố Thi
Hào Nguyễn Du:

- Cô ơi!!!

- Lạ gì bỉ sắc tư phong,

Cô ơi, xong cháu oà lên khóc. Tôi ôm
gọn các cháu mà lòng đau như thắt,
khúc ruột đứt ra từng đoạn... an ủi vỗ

Trời xanh quen thói má hồng
đánh ghen....
Ôi thân phận con người sao mà
mong manh quá! Đúng vậy,
bạn tôi đẹp và thùy mị, phúc
hậu lắm. Đã có lần tôi tấm tắc
khen bạn là Nữ Hoàng mơ ước
của bao đấng mày râu... Bạn
hiền hòa trầm ngâm rồi đáp:
- Ngọc Ảnh cũng vậy, lúc trẻ thì đâu
thua kém gì tài tử điện ảnh đâu, phải
không nào? Nhà mình cũng khen Ngọc
Ảnh thông minh, lịch sự và nhanh nhẹn
lắm...
Cuối cùng rồi tôi cũng gặp lại anh
Đình, Phu Quân của bạn, các con và
đông đủ bạn bè đang ở hành lang của
Bệnh Viện. Thấy tôi, bạn bè ôm nhau
trong nước mắt nghẹn ngào, an ủi nhau
và cùng hy vọng, cầu mong cho Xuyến
qua khỏi cơn nguy hiểm, ngặt nghèo để
về với gia đình chồng con. Anh Đình
tiến đến bắt tay tôi, môi anh run run,
đầu lắc nhẹ:

về các cháu:
- Hãy can đảm con ơi! Con còn ba và
các em nhỏ đang cần con nâng đỡ trong
lúc này!
Mắt tôi mờ lệ, tim tôi nhói từng hồi.
Thánh Ý Chúa sao mà khắc nghiệt thế
này? Ngày Thứ Tư của bạn tôi đã rút
ngắn thật sao? Tôi vào phòng ICU xin
gặp bạn. Cô Y Tá và Bác Sĩ trực bảo
tôi phải yên lặng, không nói gì nhưng
chỉ nhìn bạn thôi. Tôi gật đầu để mặc 2
hàng lệ nóng thi nhau rơi lã chã.
Ánh sáng nhẹ, tiếng monitor sau tấm
màn che vẫn đều đều, bạn tôi nằm bất
động mắt nhắm kín. Tôi phải cắn chặt
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môi để khỏi bật thành tiếng khóc. Tôi
lặng nhìn và dâng Ba Kinh Kính Mừng
thay cho bạn. Tôi muốn cúi xuống hôn
bạn, nhưng cô Y Tá đang đứng đấy nên
tôi thầm gọi tên bạn:
- Xuyến ơi, bạn hiền ơi! Ngọc Ảnh
đây, cố gắng lên nhé! Chúa không cho
phép mình bỏ cuộc đâu, phải chiến đấu
để lướt thắng nha Xuyến.
Năm phút đã qua, tôi phải
rời phòng để người khác
vào. Ở phòng đợi ngoài hành
lang bạn bè mỗi lúc một
đông, tất cả đều ngậm ngùi
thương tiếc. Màn đêm đã
dày đặc bên kia cửa kiếng,
ánh đèn đêm buồn đến rũ
rượi. Lòng tôi chùng xuống
quặn đau, mắt vẫn rưng
rưng... Tôi khẩn cầu Thầy
Chí Thánh thương xót và
cứu giúp bạn và gia đình, vì
các cháu còn quá non nớt,
chúng đang cần bàn tay của
mẹ dắt dìu, đỡ nâng. Tôi ra về mà lòng
thì tan nát, ngổn ngang bao niềm
thương nỗi nhớ. Quả thật, giữa sự sống
và cái chết thì quá mong manh như làn
hơi thở, không hơn không kém. Ra tới
bãi đậu xe tôi thấy các bạn bè của
Xuyến vẫn còn đứng đó với nét âu sầu
hiện rõ trên từng khuôn mặt. Họ nói
với tôi:
- Đời chóng qua chẳng khác gì chớp
mắt, đâu ai ngờ ngày phải lo hậu sự cho

chị Xuyến... Bác Sĩ đã nói là bó tay rồi.
Mong có Phép Lạ thôi. Buồn quá chị
ơi!!!
Căn nhà vắng lặng, tôi gieo mình trên
giường, vòng tay ôm ngực nhìn trần
nhà chơi vơi buồn thảm, tôi gọi tên bạn
mà mắt mờ dần.
Nhìn lên gương mặt hiền lành, nhân

hậu của Thầy Chí Thánh trên tường, tôi
oà lên ôm mặt nức nở như đứa bé đang
đánh mất một bảo vật nào đó mà nó
quý mến nhất. Nhớ lại những ngày ở
Trung Tâm La Salette khi quỳ trước
Thầy Chí Thánh, tôi khóc thật nhiều,
khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi
vui mừng vì nghĩ rằng mình đã được
chạm vào Trái Tim như Dấu Ấn Tình
Yêu của Thiên Chúa. Tôi thưa với
Chúa:
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- Con xin phó dâng linh hồn và xác bạn
con trong tay Thầy Chí Thánh. Lạy
Chúa xin ghé Mặt thương Maria
Xuyến.
Tắm rửa xong đã sang 12:00 a.m. tôi
ngồi vào bàn PC muốn đưa tin cho các
bạn trong De Curia Mẹ Maria của tôi
để mọi người cùng hiệp thông chung
lời cầu nguyện cho Xuyến.
Mắt tôi mờ đi, hình ảnh Xuyến như bất
động nằm yên trên giường với máy
móc và các dụng cụ Y Khoa cứ chập
chùng ẩn hiện trong tâm trí tôi. Tôi giật

mình, 1:00 a.m. Tôi lên giường cố đi
tìm giấc ngủ muộn lúc trời về sáng.
Tiếng điện thoại vang vang xối xả, tôi
bừng mở mắt, đó là người Bảo Trợ của
Xuyến và tôi.
- Chào chị, chị khoẻ không? Sorry, em
đánh thức chị dậy quá sớm! Bên chị Lễ
sáng lúc mấy giờ? Em sẽ sang bên đó
tham dự Thánh Lễ và sau đó chị em
mình vào Bệnh Viện thăm Xuyến, em

thấy không ổn rồi chị Ảnh ơi! Tội
nghiệp quá!!!
Một điều tôi không hiểu được là chị
này có giác quan thứ 6 thật bén nhậy.
Nhớ lại những chuyện chị kể trước đây
tôi rùng mình hỏi chị:
- Chắc em mơ thấy điều gì đã xảy ra
cho Xuyến, phải không? Kể cho chị
nghe được không?
Đầu bên kia cũng buồn như tôi...

- Em dậy sớm như mọi ngày để lo cơm
nước cho nhà
em đi làm. Em
vào nằm ngủ
lại, thiếp đi lúc
nào không hay
biết...
Chị
Xuyến
đứng
ngay
cửa
phòng nhìn em,
chị mỉm cười,
sau đó em thấy
chị buồn và
quay đi. Mình
phải đến thăm chị ngay sáng nay thôi!
Tôi lặng người, như thế là bạn tôi sẽ
bước vào "Ngày Thứ Năm" của Phong
Trào Cursillo thật rồi. Tôi nghẹn ngào
chuẩn bị đi Lễ sáng và sau đó sẽ vào
thăm Xuyến. Gặp lại chị Bảo Trợ,
chúng tôi ôm nhau trong nước mắt,
không ai nói với ai lời nào mà chỉ nghe
được tiếng thổn thức tận cõi lòng.
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Chúng tôi tham dự Thánh Lễ rất sốt
sắng và cầu nguyện cho Xuyến và gia
đình được vui lòng vác Thánh Giá theo
chân Chúa lên đồi Calvary. Lễ xong,
chúng tôi ra xe, trời cũng đang rơi từng
giọt lệ buổi sáng như chúng tôi đang
khóc thương bạn mình sắp từ giã cõi
trần không một lời tiễn biệt.
Cũng hành lang quen thuộc của Bệnh
Viện MGH trong những ngày qua, gia
đình, bạn bè... mỗi người một nỗi buồn
nặng trĩu... chúng tôi
cũng không ngoại lệ.
Bước vào phòng riêng
của Xuyến, Y Tá bảo
chúng tôi, không nói
chuyện nhưng phải giữ
yên tĩnh cho Xuyến trong
lúc này. Chị Bảo Trợ òa
lên khóc và chị lấy tay bịt
miệng để khỏi bật thành
tiếng. Tôi sờ chân bạn và
gọi tên thật nhỏ:
- Xuyến ơi! Chị Kim Oanh và Ngọc
Ảnh đây nè, nếu Xuyến nhận ra thì cho
một dấu chỉ nhé!
Bạn tôi cố gắng nhấp nháy mở mắt,
ngấn lệ tràn ra 2 bên. Tiếp theo bạn tôi
co chân lên cao như để ra dấu là còn
biết được tôi đang hỏi gì! Tôi lấy giấy
thấm nước mắt cho bạn...không sao
cầm được nước mắt. Chúng tôi dâng
Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa và gởi
Xuyến cho Thầy Chí Thánh. Chúng tôi

ra khỏi phòng trong nỗi buồn vời vợi.
Tôi nói với Kim Oanh:
- Em nghĩ gì khi nhìn thấy Xuyến còn
có được những cử động khi mình hỏi
Xuyến?
Kim Oanh trả lời:
- Em cũng chẳng biết, nhưng có lẽ đó
là những phản ứng tự nhiên của hệ thần
kinh và cảm xúc của con người... Ít hy
vọng lắm, ngoại trừ Chúa thương cho

một Phép Lạ. Thôi mình cứ cầu
nguyện, còn nước mình còn tát!!!
Khi nhận được tin bạn tôi đã ra đi... tim
tôi như ngừng đập, mặc dù tôi đã chuẩn
bị, nhưng vẫn oà lên khóc. Tôi gọi tên
Xuyến trong từng tiếng nấc ngắn dài
thương đau...
- Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa
đón nhận Linh Hồn Maria vào Cõi
Vĩnh Hằng. Nhìn thật sâu vào đôi mắt
buồn của Thầy Chí Thánh; con gởi bạn
con cho Thầy đó, xin mở cửa Thiên
Đàng đón tiếp bạn con, nhé Thầy!!!
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Đêm viếng xác, đông đủ Ban Điều
Hành Phong Trào Cursillo, các anh chị
Liên Nhóm Trưởng và các Cursillistas
khắp nơi cùng về để tiễn biệt bạn tôi.
Đứng bên quan tài của Xuyến, tôi
mường tượng bạn tôi đang ngủ, không
sụt sùi, không rơi lệ nhưng tôi rất can
đảm cúi hôn lên trán của bạn. Trán bạn
tôi lạnh ngắt như thể tôi đang đặt môi
mình trên phiến đá đông lạnh... Tôi thì
thầm với Xuyến:
- Xuyến ơi, ngủ yên trong vòng tay
Thầy Chí Thánh nhé. Nhớ dành cho
Ngọc Ảnh một chỗ trên Thiên Quốc
nha bạn. Xuyến ơi, khi nào thì mình
nắm tay nhau cùng lần Hạt Mân Côi
như những đêm thần tiên ở Trung Tâm
La Salette?
Tôi cắn chặt môi để mặc 2 hàng lệ
nóng thi nhau chảy dài trên má...Đêm
đó tôi thức trắng, tràng hạt trên tay, tôi

quỳ bên giường lần thay cho bạn tôi.
Ánh mắt, nụ cười của bạn tôi lúc ẩn,
lúc hiện như cuốn film đang quay
chậm...Nhìn lên tường, trên Thánh Giá
Chúa giang tay, gục đầu rũ rượi... Hình
ảnh một Người Do Thái điêu linh đã
chết cho tôi, cho cả và nhân loại trong
đó có bạn tôi. Tôi cúi đầu xin Chúa
thương đón nhận bạn tôi vào Bàn Tiệc
Thánh trên Nước Trời. Lạy Chúa, xin
vì Mầu Nhiệm Chúa xuống thế làm
người, chịu khổ nạn và chết thay cho
tội lỗi chúng con, nguyện xin lòng
nhân hậu Chúa thương nhận Linh Hồn
Maria.
So long, Xuyến.
RIP.
Agnès Ngọc Ảnh Cao Moore (Khối
Tiền Cursillo Boston)

ĐẶC SAN KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP PHONG TRÀO CURSILLO TGP BOSTON 1999-2019

35

Phong Trào Cursillo Boston ‐ Ngành Tiếng Việt

Gioan B. Lại Tư Mỹ

K

hi Ban điều hành quyết định
tổ chức mừng 20 năm thành
lập Phong trào Cursillo
ngành Việt Nam - Tổng Giáo phận
Boston trong năm nay, 2019, và sẽ
thực hiện một Đặc san, ghi dấu ấn
những thăng trầm, thành quả mà Phong
trào đã trải qua và đã đạt được. Một
buổi họp đã được triệu tập tại nhà Anh
Chị Lê Đăng Ân, có sự hiện diện của
Cha Linh hướng Phanxicô- Xavie Trần
Văn Quảng và rất đông anh chị em
trong Phong trào tham dự, vai trò đứng
mũi chịu xào, trách nhiệm nặng nề để
thực hiện Đặc san, Anh Trần Quốc Ân
đã được mọi người trong buổi họp tín
nhiệm trong vai trò Chủ bút, người có
khả năng, trách nhiệm và có tấm lòng
thiết tha với Phong trào.
Rời buổi họp, trên đường lái xe
về nhà, lòng tôi mãi bâng khuâng, thời
gian mau quá! Bao kỷ niệm trở về, tôi
nhớ những ngày thần tiên từ ngày 12
đến ngày 15 tháng 7 năm 2001 tại
Fontbonne Academy, Thành phố

Milton khi tham dự khóa III / Boston,
danh sách 6 Decuria tôi còn giữ, những
người Trợ tá, tôi còn nhớ tên, 43 anh
em trong Khóa, tôi còn lưu số phone và
địa chỉ, ngọn lửa của khóa II ngày còn
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bừng cháy trong tim, nên ngay khi
chấm dứt buổi Đại Ultraya vào trung
tuần tháng 7 năm 2001, chúng tôi đã
thành lập nhóm nhỏ, Nhóm Martinô,
tên Thánh của anh Nhóm trưởng:
Martinô Phạm Ngọc Linh, nhóm
chúng tôi gồm 6 anh em: Anh Phạm
Ngọc Linh, Anh Đỗ Minh Sủng, Anh
Đinh Chấn, Anh Võ Văn
Hiển, Anh Vũ Hữu Vy và
tôi, Lại Tư Mỹ.
Nhóm chúng tôi
thân thiện vô cùng, chẳng
những đến với nhau trong
những buổi sinh hoạt định
kỳ hàng tháng, ngoài ra,
còn đến thăm nhau, hoặc
điện thoại thăm hỏi
thường xuyên (tôi có
tường trình một buổi sinh
hoạt của nhóm chúng tôi
trong bản tin "Lên
Đường" số 26/2003) đặc
biệt, trong các buổi sinh
hoạt Phong trào, do nhóm
chúng tôi phụ trách khá
sôi động.
Một điều không may, anh nhóm
trưởng chúng tôi đột ngột qua đời,
ngày 23 tháng 10 năm 2003 hưởng thọ
76 tuổi, vì đời sống neo đơn, nên anh
em trong nhóm, các Hội đoàn, đoàn thể
quân nhân cùng nhau lo liệu, đám táng
của anh khá chu đáo, các anh chị em
trong Phong trào Cursillo đã chia sẻ, lo
lắng và tham dự Thánh Lễ an táng cũng

như tiễn đưa Anh Martinô Phạm Ngọc
Linh đến nơi an nghỉ cuối cùng, và
cùng nhau tham dự Thánh Lễ cầu
nguyện cho anh nhân Lễ giỗ 100 ngày
vào ngày 7 tháng 2 năm 2004 tại Nhà
Thờ St. Ambrose.
Sự ra đi đột ngột của anh Nhóm
trưởng, làm chúng tôi
hụt hẫng, chúng tôi họp
nhau lại, cầu nguyện và
tìm kiếm một người
Nhóm trưởng thay thế
anh, cá nhân tôi được
anh em tin yêu và đề cử,
cứ theo tên Thánh
người Nhóm trưởng,
Nhóm Gioan B được
thành lập từ ngày đó.
Các Khóa III ngày,
ngày càng được tiếp tục
được mở ra, và chính vì
thế, nhóm chúng tôi,
ngày càng gia tăng nhân
số, lên tới 14, 15 người,
mỗi tháng sinh hoạt, vui
vô cùng! Nhưng ngày vui qua mau! Vì
"hết duyên" nên chúng tôi chẳng giữ
được nhau! Buồn!!! Tôi cứ thường
ngụy biện an ủi, hay đường vào Phong
trào, chỉ là "khung cửa hẹp" nên chúng
tôi chẳng thể cùng nhau tiến bước,
chắc ám ảnh bởi La Porte Étroite, tác
phẩm kinh điển đã đưa Andre Gide lên
đỉnh đài danh vọng qua giải thưởng
Nobel văn chương 1947, mà tôi say mê
mỗi khi nhắc đến.
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Cursillitas phải là "muối cho
đời", muốn được như vậy, phải theo
đúng tôn chỉ của Phong trào "Một tay
nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh
em", bên cạnh nhau, mà tay ta không
nắm được với nhau, làm sao với đến
Chúa? Tôi suy nghĩ, những phương
cách sinh hoạt của Phong trào để cùng
giúp nhau nên Thánh, đã có hướng
dẫn, rất nhiều và rất sinh động, nhưng
chỉ cần hai biểu tượng diễn ra trong
khóa 3 ngày và tiệc Agape đó là "Bữa
tiệc ly" và hoạt cảnh "Người Cha nhân
hậu" cũng đủ làm xúc
động và cho chúng ta
nhiều suy nghĩ, để chúng
ta dễ gần nhau hơn.
Trong khung cảnh
trang nghiêm, nến rực
sáng trên tay, cùng Linh
mục Chủ tế, và 12 môn
đệ, chúng ta diễn lại bữa
tiệc ly của Chúa Giêsu
năm xưa, bên ngoài bức
tường cổ của Thành
Jerusalem, bữa Tiệc
Thánh này, đã đuợc
Leonardo da Vinci, một
danh họa thiên tài, phải
mất 3 năm (1495-1498) để ghi lại trong
bức tranh bất tử khổng lồ dài 880 cm,
rộng 460 cm tại Tu viện Santa Maria,
Milan. Ông đã chọn thời khắc quan
trọng nhất trong bữa tiệc để ghi lại
khuôn mặt, điệu bộ, cử chỉ của từng
môn đệ khi Chúa phán: "Trong các con

đây, có kẻ sẽ nộp Thầy!" Như một
viên đá tảng ném xuống mặt hồ yên
tĩnh, cả bàn tiệc nhốn nháo, hỗn loạn.
Cùng bẻ bánh, cùng ngồi một bàn,
không phải như Juda, tặng Chúa một
nụ hôn, có bao giờ, chúng ta đã "nộp
Thầy" bằng hình thức này, hay hình
thức khác? Và làm cho chúng ta xa rời
nhau!!!
Hoạt cảnh "Người Cha nhân
hậu" là chủ đề quan trọng được công
phu dàn dựng và luyện tập để trình diễn

trong các sự kiện lớn của Phong trào.
Vì thời gian và khả năng hạn chế,
Phong trào chưa thể hiện được những
ý nghĩa thâm sâu mà đoạn "Tin Mừng"
Thánh Luca 15: 11-32 loan báo. Xin
cùng nhau đọc lại:
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Một người kia có hai con trai.
Người con thứ nói với Cha rằng: "Thưa
Cha, xin cho con phần tài sản mà con
được hưởng." Và người Cha đã chia
của cải cho hai con. Ít ngày sau, người
con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi
phương xa, ở đó anh ta sống phóng
đãng, phung phí tài sản của mình.
Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch,
thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói
khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm

cảnh túng thiếu, nên phải đi ở cho một
người dân trong vùng, người này sai
anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước
lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy
bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh
ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu
người làm công cho Cha ta được cơm
dư, gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!
Thôi, ta đứng lên đi về cùng Cha và
thưa với Người: "Thưa Cha, con thật
đắc tội với Trời và với Cha, chẳng còn
đáng gọi là con Cha nữa. Xin coi con

như một người làm cho Cha vậy". Thế
rồi anh ta đứng lên, đi về cùng Cha.
Anh ta còn ở đàng xa, thì người
Cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng
thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn
lấy hôn để. Bấy giờ, người con nói
rằng: "Thưa Cha, con thật đắc tội với
Trời và với Cha, chẳng còn đáng gọi là
con Cha nữa". Nhưng người Cha liền
bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp
nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào
ngón tay, xỏ dép vào chân
cậu, rồi đi bắt con dê đã vỗ
béo làm thịt để chúng ta
mở tiệc ăn mừng! Vì con ta
đã chết mà nay sống lại, đã
mất mà nay lại tìm thấy".
Và họ bắt đầu ăn mừng.
Lúc ấy, người con trưởng
của ông đang ở ngoài
đồng. Khi anh ta về gần
đến nhà, nghe thấy tiếng
đàn ca nhảy múa, liền gọi
một người đầy tớ ra mà hỏi
xem có chuyện gì. Người ấy trả lời:
"Em cậu đã về, và Cha cậu đã làm thịt
con dê béo, vì được lại cậu ấy mạnh
khỏe". Người anh cả liền nổi giận, và
không chịu vào nhà. Nhưng Cha cậu ra
năn nỉ. Cậu trả lời Cha: "Cha coi, đã
bao nhiêu năm trời con hầu hạ Cha, và
chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa
bao giờ Cha cho con lấy được một con
dê để con ăn mừng với bạn bè, còn
thằng con của Cha đó, sau khi đã nuốt
hết của cải của Cha với bọn điếm, nay
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trở về, thì Cha lại giết bê béo ăn
mừng!"

dành cho tội nhân chịu hối cải hơn là
cho người công chính không hề sa ngã.

Nhưng người Cha nói với anh
ta: "Con ạ, lúc nào con cũng ở với Cha,
tất cả những gì của Cha đều là của con.
Nhưng chúng ta phải vui mừng và
hoan hỉ, vì em con đây đã chết, nay lại
sống, đã mất, nay lại tìm thấy".

Chẳng những dụ ngôn này được
biết đến nhiều nhất, mà còn là dụ ngôn
truyền cảm hứng cho mọi lãnh vực âm
nhạc, văn chương nghệ thuật, và qua
âm nhạc, văn chương nghệ thuật, bao
tâm hồn đã trở về với Chúa.

Đây là một trong những dụ ngôn
được biết đến nhiều nhất của Chúa
Giêsu, chỉ được chép lại trong Phúc âm
Thánh Luca, làm nổi bật thông điệp
thần học của Phúc âm này: Tình yêu và
ân điển của Thiên Chúa được ban cho

Trong lãnh vực âm nhạc đương
đại, dụ ngôn "Đứa con hoang đàng"
được nhắc đến trong bản Dân ca Ái
Nhĩ Lan: The Wild Rover, cũng xuất
hiện trong Prodigal Blues, một ca khúc
được Billy Idol thể hiện, nói về cuộc
đấu tranh của anh chống lại những
cơn nghiện ma túy. Bono, Ca sĩ
của nhóm U2 cũng mượn ý tưởng
của dụ ngôn này để viết ca khúc
The First Time, Dustin Kensrue
viết Please come home cho Album
cùng tên phát hành năm 2007.
Năm 1981, nhóm Iron Maiden thu
âm ca khúc Prodigal son, cũng như
nhóm Rolling Stones cover cho
Album Beggar's Barquest năm
1968.

vô điều kiện. Sự tha thứ dành cho
người con không dựa trên công đức, vì
từ đầu cho đến cuối câu chuyện, khó có
thể tìm thấy bất cứ việc lành nào người
con thứ đã làm. Chỉ cần hành động
quay về trong hối cải là đủ cho tấm
lòng bao dung của người Cha vẫn hằng
mong đợi con mình! Và hơn thế nữa,
thể hiện sự quan tâm của Thiên Chúa

Về phương diện hội họa, "Đứa
con hoang đàng" là nguồn cảm hứng
bất tận của các danh họa thiên tài, để
chúng ta có những tuyệt tác nghệ thuật
từ thời Phục hưng, và sống mãi cho đến
ngày nay, chúng ta không thể không
nhắc đến những tuyệt phẩm của Gerard
Van Honthorst (1623), Salvatore Rosa
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(1655) Pompeo
Guercino (1619).

Baton

(1773),

Qua dụ ngôn, chúng ta thấy
được lòng thương xót vô bờ của Người
Cha dành cho con cái mình. Đứa con
hoang đàng là hình ảnh khá phổ biến
trong các gia đình Công giáo đương
đại, khi những đứa con đến tuổi trưởng
thành quyết liệt khước từ niềm tin
truyền thống của gia đình, bất kể
những nỗ lực của cha mẹ dìu dắt con
cái họ từng bước lớn lên trong đức tin,
cùng những lời cầu nguyện thấm đẫm
tình yêu dành cho đứa con yêu dấu.
Kiêu hãnh và mạnh mẽ, chàng trai tìm
đến những vùng đất xa lạ, buông mình
vào các cuộc phiêu lưu, và háo hức dò
tìm các giá trị mới, cho đến khi ngã
quỵ, trước thất bại và tuyệt vọng. Khi
ấy, đứa con hoang đàng mới nhận biết
hơi ấm vòng tay ôm của người Cha là
quý biết bao.
Dụ ngôn chấm dứt, khi chúng ta
thấy người con thứ, rách nát và đói khổ
trở về trong vòng tay xiết chặt, khoan
dung của Người Cha Nhân Hậu! Hình
ảnh và thái độ hằn học của người con
trưởng, không còn nói đến nữa! Qua
các tác phẩm hội họa của những danh
họa nêu trên, chúng ta cũng không tìm
thấy. Cho đến khi, tình cờ, đọc quyển
sách của Henri Nouwen: "The Return
of the Prodigal Son" (1932-1996) một
Linh mục, nhà tâm lý học, Giáo sư nổi
tiếng tại Đại học Notre Dame, Yale và
Harvard, một Linh mục, nhà văn

chuyên viết về tâm linh, với trên 30 tác
phẩm, được bình chọn là tác giả được
các chức sắc Công giáo đọc nhiều nhất.
Người đã tình cờ nhìn thấy bức tranh
"người con hoang đàng" của
Rembrandt năm 1983, từ đó, đã đẩy
Henri Nouwen vào một cuộc mạo hiểm
tâm linh dài, từ một Giáo sư Đại học,
nhà thuyết giảng hùng biện, để đến
năm 1986, ông từ bỏ tất cả, đến làm
tuyên úy cho cộng đoàn L'Arche
Daybreak ở Toronto, Canada, nơi đó,
ông chia sẻ cuộc sống với những kẻ tật
nguyền, những người mắc bệnh tâm
thần.... Từ chiêm nghiệm dụ ngôn qua
bức tranh của Rembrandt, ông đã quyết
định, không bàn đến tình thương,
không giảng về tình thương nữa, mà là
sống tình thương, thể hiện tình thương.
Rembrandt
(15/7/1606
4/10/1669) là một trong những họa sĩ
vĩ đại nhất trong lịch sử hội họa Âu
châu nói chung và Hà Lan nói riêng,
kho tàng tác phẩm của ông vô cùng đồ
sộ, trên 600 tác phẩm giá trị, ông là
thầy dạy cho hầu hết các Họa sĩ Hà Lan
hàng đầu thế kỷ thứ 17. Ông vẽ bức
tranh" Người con hoang đàng trở về”
vào những năm cuối đời, bức tranh sơn
dầu, chiều dài 262 cm và rộng 206 cm,
hoàn tất vào năm 1669 và hiện được
trưng bày tại bảo tàng viện Hermitage,
St Petersburg, Nga, các nhà phê bình
nghệ thuật cho rằng, những nhân vật
trong tranh, là minh họa cho chính con
người ông.
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Đứa con hoang đàng, chính là
ông thời trai trẻ, biết mình là thiên tài,
ông kiêu ngạo và chạy theo danh vọng
và lạc thú, trác táng và phóng túng. Sau
giai đoạn thành công và giàu có ngắn
ngủi, ông liên tiếp đối diện với thất bại,
buồn phiền và bất hạnh: người con trai
Rambartus mất năm 1635, mất 2 người
con gái cùng tên Cornelia vào năm
1638 và năm 1640, vợ ông là Saskia
mất năm 1642, trải qua 2 mối tình bất
hạnh với nhiều kiện tụng, danh tiếng
sụp đổ, ông phải bán gần như toàn bộ
nhà cửa, đồ đạc và cả bộ sưu tầm quý
giá để khỏi bị phá sản… tất cả đau
thương cuộc đời mình, ông đã diễn tả
thật sống động nơi hình ảnh người con
hoang đàng trở về - đầu trọc và rách
rưới.
Rembrandt là người duy nhất
mang người con trưởng vào trong bức
tranh của mình, trong một hình ảnh nổi
bật, khi người Cha mở rộng hai tay, ôm
lấy đứa con thứ, thì người anh cả, khép
cánh tay lại, hai bàn tay nắm chặt vào
nhau, đôi mắt khó chịu, nhìn người
Cha như một chủ nô và người em như
một kẻ tội đồ. Anh cũng khoác chiếc
áo choàng giống Cha, nhưng đứng tê
cóng với chiếc gậy dài trên tay, chiếc
áo choàng trôi xuôi, che kín hai cánh
tay anh bất động! Nhiều nhà viết sử
nhận định rằng, hình ảnh người con
trưởng rất giống tính cách của ông:
một con người rất khó sống chung, một
người hay trả thù, một người tự mãn và

tấn công bất cứ ai cản trở công việc của
ông.
Cuối cùng, hình ảnh người Cha
trong tranh diễn tả chính tâm hồn của
ông, một người Cha đã chứng kiến cái
chết lần lượt của người con trai, những
người con gái. Quả tim độc đáo - chất
chứa ngọn lửa nghệ sĩ, trải qua nhiều
thương đau, đã trở thành quả tim nóng

bỏng của một người Cha đầy tình phụ
tử, để khi cuối đời nhà danh họa này đã
mang lấy nơi chính mình hình ảnh: một
cụ già, gần như mù lòa vừa âu yếm
khóc, vừa chúc phúc cho người con bị
tổn thương sâu xa. Đây chính là hình
ảnh cao đẹp của người Cha nhân hậu
trong bức tranh ta đang chiêm ngắm cũng chính là hình ảnh phản chiếu
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dung nhan của Thiên Chúa giàu lòng
thương xót!
Là một Cursillitas, chúng ta sẽ là
ai trong bức tranh của Rembrandt?
Một đứa con hoang đàng, ăn năn mà
trở về trong vòng tay yêu mến của
Cha? Hay là người con trưởng, giận dữ
khi thấy Cha thương yêu người em hư
đốn, bởi luôn tự hào về phẩm hạnh của
mình, và đòi hỏi người Cha phải có đối
xử đặc biệt hơn với mình? Và rồi, đấu
tranh để giải thoát

khỏi những “sự yếu đuối” cố hữu để có
thể trải nghiệm sự tăng trưởng tâm
linh, và cùng ngồi vào bàn tiệc vui “vì
em mình đã chết, nay sống lại, đã mất,
nay lại tìm thấy.” Và là một người
Cha, có đủ tình yêu thương và bao
dung với con cái mình???
Gioan B. Lại Tư Mỹ
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Ngày xưa có một chủ doanh nghiệp rất
thành công. Công ty của ông đã trung
thành phục vụ hàng triệu khách hàng
trong nhiều năm. Nhưng gần đây việc
kinh doanh không được tốt lắm và các
đối thủ của ông chỉ chờ đợi ông thất
bại. Trong nhiều tháng, người đàn ông
suy ngẫm về cuộc khủng hoảng, nhưng
các vấn đề rất phức tạp và dường như
không tìm được giải pháp nào.
Mọi người đều tự hỏi điều gì sẽ xảy ra
với công ty tuyệt vời này, vì vậy cuối
cùng, doanh nhân tuyên bố rằng ông sẽ
tổ chức một bữa ăn tối cho tất cả nhân
viên của mình; ông sẽ tiết lộ một kế
hoạch cứu công ty và đưa nó trở lại
thời kỳ huy hoàng trước đây. Ông
muốn truyền đạt cho họ tầm quan trọng
của mỗi người đối với sự thành công
trong tương lai của doanh nghiệp.
Buổi sáng của bữa tối đó, ông đang
ngồi ở nhà làm bài phát biểu, thì vợ

ông bước vào và nhờ ông theo dõi cậu
con trai của họ trong vài giờ khi bà
phải đi lo một số việc vặt. Ông đã định
nói, “tôi rất cần tập trung vào việc hoàn
thành bài phát biểu của mình", nhưng
có cái gì đó khiến ông tặc lưỡi và ông
thấy mình đồng ý, nhưng là một cách
miễn cưỡng.
Vợ ông mới đi được khoảng mười phút
thì có tiếng gõ cửa, và đứa con trai bảy
tuổi của ông xuất hiện. "Bố ơi, con
chán!" cậu con lên tiếng. Người cha
tính dành vài giờ tiếp theo để cố gắng
giải trí cho đứa con trai trong khi cũng
cố gắng hoàn thành bài phát biểu của
mình. Cuối cùng ông nhận ra rằng nếu
ông không thể tìm ra cách nào đó để
giải trí cho con mình, ông sẽ không bao
giờ kết thúc bài phát biểu kịp thời.
Nhặt một tờ tạp chí, ông giở qua các
trang cho đến khi ông gặp một bản đồ
thế giới lớn, màu sắc rực rỡ. Ông xé
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tấm bản đồ thành hàng chục mảnh và
dẫn thằng con trai vào phòng khách.
Sau đó, ném các mảnh trên khắp sàn
nhà, ông tuyên bố: "Con trai, nếu con
có thể xếp bản đồ thế giới lại với nhau,
cha sẽ cho con hai mươi đô la."
Cậu bé ngay lập tức bắt đầu thu thập
các mảnh. Thằng bé rất muốn kiếm
thêm tiền, vì nó chỉ cần thêm hai mươi

mình không biết bản đồ thế giới trông
như thế nào.
Nhưng chỉ năm phút sau, vừa khi ông
ngồi vào làm bài phát biểu của mình,
thì lại có tiếng gõ cửa. Đứng ngay cửa
là thằng con đang cầm bản đồ thế giới
hoàn chỉnh.
Người cha nói trong sự kinh ngạc, "làm
thế nào mà con hoàn thành nó
nhanh như vậy?"
Cậu bé mỉm cười và nói: "Bố biết
không, con không biết bản đồ thế
giới trông như thế nào, nhưng khi
con đang nhặt những mảnh ghép,
con nhận thấy mặt sau có hình
một người đàn ông." Người cha
mỉm cười, và cậu bé tiếp tục. "Vì
vậy, con đặt một tờ giấy xuống và
con ghép bức ảnh của người đàn
ông lại với nhau, vì con biết người
đàn ông trông như thế nào. Con
đặt một tờ giấy khác lên trên, sau
đó giữ chặt và lật chúng lại." Ông
lại mỉm cười và kêu lên: "Cha
hiểu ra rồi, nếu ta có con người
đúng, thế giới sẽ đúng".

đô la nữa để mua một món đồ chơi và
đã tiết kiệm từ ngày sinh nhật mới đây.
Người cha quay trở lại bàn viết của
mình, nghĩ rằng ông sẽ có một vài giờ
để hoàn thành bài phát biểu của mình,
bởi vì ông biết đứa con trai bảy tuổi của

Người đàn ông đưa cho con trai
hai mươi đô la. Con đã cho ba bài
phát biểu của ba tối nay: “nếu con xếp
người đàn ông đúng, con sẽ có được
tấm bản đồ thế giới đúng.”
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Biến đổi từng người một tại từng
thời điểm một là trọng tâm của kế
hoạch của Thiên Chúa cho thế giới.
Nó cũng rất cần thiết để thăng tiến
các cuộc hôn nhân hạnh phúc, gia
đình yêu thương, cộng đồng Kitô
giáo năng động, các doanh nghiệp
và nền kinh tế thịnh vượng, và các
trường học và quốc gia phi thường.
Nếu bạn có được con người đúng
(đàn ông và đàn bà, tất nhiên), bạn
sẽ có được thế giới đúng.

Mỗi khi bạn trở thành một-phiên-bảntốt-hơn-của-chính-mình, hoa trái của
sự biến đổi của bạn vang vọng khắp gia
đình, hôn nhân, bạn bè, doanh nghiệp,
trường học, khu phố, giáo hội, quốc
gia, và xa hơn nữa tới mọi người và
mọi nơi trong tương lai. Chính Thiên
Chúa là người biến đổi, nhưng chỉ
trong phạm vi mà chúng ta hợp tác với

Người. Ân sủng của Chúa là không
đổi, không bao giờ thiếu. Vì vậy, sự
hợp tác của chúng ta với Chúa để biến
đổi chúng ta là điều cần thiết; nó là một
biến số. Bạn có sẵn sàng để cho Chúa
biến đổi bạn không?
Nếu bạn có được con người đúng, bạn
sẽ có được thế giới đúng. Một thông
điệp đơn giản như vậy - nhưng chúng
ta dường như liên tục bị ám ảnh bởi
những thứ mà chúng ta không có ảnh
hưởng, thay vì tập trung vào nơi chúng
ta có thể có tác động nhiều nhất, đó là
suy nghĩ, lời nói và hành động của
chính chúng ta. Chính suy nghĩ, lời nói
và hành động của chúng ta là tâm điểm
của vòng tròn ảnh hưởng của chúng ta.
Chúng ta càng rời xa chúng, lo lắng về
những gì người khác đang nghĩ và nói
hoặc làm ảnh hưởng và tác động của
chúng ta càng yếu đi. Tập trung vào
việc ảnh hưởng đến những gì bạn có
thể ảnh hưởng và bạn sẽ có hiệu quả
nhất. Tất cả đều bắt đầu với bạn.
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Những Kho
Tàng Ẩn Giấu
Boston ngày 25
tháng 2 năm 2019

N

hiều năm qua tôi đã và đang
tìm kiếm những kho tàng ẩn
giấu trong đời. Đối với tôi,
mỗi ngày có được để sống là một công
trình huyền bí mà Chúa đã trao ban.
Phần tôi là đi tìm và hiểu ra sự huyền
bí đó cho đời thêm vui tươi và phong
phú. Là Cursillista, tôi luôn suy tư về
phương cách để luôn nung nấu lửa mến
mà tôi đã lãnh nhận trong Khóa ba
ngày.
Bước qua nửa thế kỷ, tôi mới khám phá
ra rằng những kho tàng mà Chúa đã
đùa cợt ẩn giấu, nằm sờ sờ ngay trước
mắt tôi. Những bí quyết giúp tôi sống
yêu đời hơn thật ra rất đơn giản, nhưng
chứa đầy thách đố: luôn tươi cười,
chấp nhận bản thân, thể hiện lòng tốt,
thực hiện lòng biết ơn, bày tỏ sự yêu
thương, hài lòng với mọi sự, và nhất là
hoàn thành những mục tiêu. Thánh
Gioan Bosco tin rằng mình phải để tình
yêu Thiên Chúa thấm nhập vào tất các
sinh hoạt của chúng ta để tình yêu ấy
trở thành kim chỉ nam cho mình.

Dân gian có câu “một nụ cười bằng
mười thang thuốc bổ”. Khoa Học cũng
minh chứng rằng người lạc quan sẽ
sống vui vẻ và hạnh phúc hơn
(Telegraph, 04/13/10). Có lần Thánh
Thomas Aquinas, Tiến Sĩ Thiên Thần
(Doctor Angelicus) của Hội Thánh, đã
xác định “niềm vui là hành động vĩ đại
nhất của con người”. Nên tôi không
ngại gì với nụ cười. Biết rằng bản thân
tôi nhiều sơ sót nhưng tôi vẫn vui vẻ
chấp nhận. Vì chính Chúa đã dựng nên
tôi theo hình ảnh của Ngài (Sáng Thế
Ký 1:26). Cũng vì chính Chúa thương
tôi và đã chết vì tôi (Isaiah 53:3-5), nên
tôi phải đáp lại lòng nhân từ của Ngài.
Nếu chính tôi không chấp nhận bản
thân nhiều khuyết điểm thì làm sao tôi
có thể cố gắng để vượt qua?
Khi thể hiện lòng tốt, thực hiện lòng
biết ơn và bày tỏ sự yêu thương, tôi làm
theo cảm nhận vì tôi luôn tín xác Chúa
Thánh Thần sẽ chỉ dẫn tôi và tôi sẽ làm
vinh danh người. Có lần người phỏng
vấn duyệt qua lý lịch nghề nghiệp của
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tôi, gấp lại, và ung dung hỏi tôi tại sao
cô lại làm nhiều việc thiện nguyện thế?
Tôi trả lời rằng “tôi chỉ trả lại (pay
back) cho đất nước đã mở tay đón tôi,
và trả trước (pay forward) trước khi tôi
qua đời. Ngay ngày hôm sau tôi được
việc mới. “Chúng ta hãy thúc giục
nhau thực thi bác ái và làm việc thiện”
(Đệ Nhị Luật 10:24). Tôi thừa nhận
rằng chính những sự việc tốt tôi làm
cho tha nhân, tôi nhận lại gấp trăm lần
hồng ân.
Hài lòng với mọi sự hàm chứa nhiều
cám dỗ. “Tôi tin rằng nếu tôi không trải
qua sự đau khổ, tôi không thể chấp
nhận hạnh phúc” (Nana Mouskouri).
Tôi luôn nghĩ rằng kinh nghiệm bồi
dưỡng nhân cách. Không một sớm một
chiều mà bất cứ ai có thể trưởng thành.
Tôi luôn tạ ơn Chúa trong mọi sự. Tôi
tạ ơn Chúa khi tôi phải trả giá rất cao
về những bài học trong đời. Tôi tạ ơn
Chúa vì Ngài không nỡ đưa tôi vào
đường cùng. Trong mọi nguy biến
Ngài cho tôi lối thoát.

Aristotle bình luận “những người thực
hiện những gì họ dự định tìm thấy niềm
vui trong quá trình không chỉ là kết quả
cuối cùng”. Vả lại mục tiêu tôi tự đề
phải lượng giá được và có thể làm
được theo khả năng của tôi. Tôi phải
tận dụng những nén bạc Chúa đã ủy
thác (Mt 25: 14-30). Dĩ nhiên những
thách đố này làm tăng phần phấn khởi
cho tôi trong những đoạn đường gian
nan.
"Thời gian quá chậm đối với những kẻ
đợi chờ đợi, quá nhanh đối với những
kẻ sợ hãi, quá dài đối với những kẻ đau
buồn. Nhưng với những người đang
yêu, thì thời gian là trường cửu"
(Henry Van Dyke). Vì thế, tôi sẽ sống
đơn sơ, sống một cách trọn vẹn, và
sống với tất cả niềm tin như tôi đang
yêu.
Tôi chúc bạn luôn tìm được những
niềm hân hoan trong cuộc sống.

Cursillista Elizabeth Nguyễn Thị Sách

Tại sao tôi phải hoàn thành những mục
tiêu? Triết Học và Bác Học Gia
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Nguyễn Thị Thanh

T

ôi, một đứa con thứ trong gia
đình, có lẽ tôi ra đời vào năm
con “Mèo Vàng” nên được đặt
tên là Mơ. Phải chăng ba mẹ mong ước
cuộc đời tôi sẽ đẹp như những giấc
mơ?
Thế rồi biến cố 30 Tháng 4 năm 1975,
biến cố mất nước đã đưa đẩy cuộc sống
của mọi người đi vào cảnh đảo điên,
gia đình Mơ cũng không là ngoại lệ.
Tuy còn nhỏ nhưng Mơ cũng hiểu
được thế nào là nỗi đau khổ và thiếu
thốn. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó
khăn Mơ phải rời xa ba mẹ dọn đến
sống chung với chị và anh rể để được
sự giúp đỡ tạm thời trong lúc hoàn
cảnh gia đình ba mẹ đang thiếu trước
hụt sau. Vì quá tất bật với cuộc sống,
Mơ không biết hay không có thời gian
để quan tâm đến việc mình đang dần
trở thành một thiếu nữ cho đến khi thấp
thoáng bóng dáng của những chàng

trai ong bướm gọi mời, Mơ cũng vẫn
như vô cảm, thờ ơ, thời gian âm thầm
cứ thế trôi qua… Cho đến một ngày,
như khúc rẽ của cuộc đời, Mơ tình cờ
gặp và quen anh, một cựu sĩ quan Việt
Nam Cộng Hoà vừa từ trại cải tạo trở
về tay trắng tay. Như định mệnh, Mơ
đã yêu và dâng trọn tình yêu trinh
nguyên trong trắng cho chàng.
Một cuộc tình đẹp đến nỗi Mơ tự nhủ
lòng với tình yêu này mình có thể hy
sinh tất cả, chấp nhận tất cả, đánh đổi
tất cả cho dù cuộc sống đôi lứa có gian
lao khổ cực đến đâu miễn là có anh bên
cạnh. Đám cưới đã diễn ra, một đám
cưới nghèo, nghèo không còn thể nào
nghèo hơn được nữa. Giường tân hôn,
nơi ghi dấu tình yêu vợ chồng đầu tiên
là những mảnh ván ghép lại như hai
cuộc đời tả tơi rách nát đang ghép vào
nhau, được phủ ấm bằng chiếc mền
sờn rách mỏng manh trong những đêm
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dài giá lạnh miền Trung. Thế mà ôi
chao sao mà vẫn thấy ấm, vẫn thấy vô
cùng hạnh phúc, hạnh phúc tưởng
chừng như sẽ kéo dài đến vô cùng, vô
tận…
Tỉnh giấc mơ hoa, thì ra Duyên cũng là
đây, Nợ cũng từ đây.
Với tình yêu chồng, yêu con Mơ đã trút
hết cả tinh thần và sức lực để chu toàn
nhiệm vụ và bổn phận làm vợ và làm
mẹ. Lam lũ quá nên quên mất cả Chúa
cả Mẹ.
Sông có khúc, người có lúc, hay là có
Đấng Tối Cao nào đã không nỡ kéo dài
sự vất vả thiếu thốn của một gia đình
nghèo khó nhưng chan chứa tình yêu
thương, để rồi đến một ngày, định
mệnh đã mỉm cười với những thân
phận bé nhỏ này khi cả gia đình với
chương trình HO đã được may mắn
như những người may mắn khác được
định cư trên miền đất hứa.
Thời gian đầu trên xứ lạ quê người dù
không có người thân, nhưng gia đình
Mơ không hề cảm thấy bơ vơ lạc lỏng,
ngạc nhiên thay khi có nhiều người
thuộc giáo hội Công Giáo đã tận tình
giúp đỡ từ tinh tần đến vật chất, cách
đối xử chân tình của họ đã đánh thức
Mơ, Mơ đã thấy bóng dáng của Chúa
qua những cử chỉ và lời nói của họ mà
từ lâu nay Mơ đã quên mất. Mừng quá,
Mơ có cảm giác như đứa con lạc loài
bao năm tháng nay đã tìm thấy lối về.
Tạ ơn Chúa, con đang trở về.

Cuộc sống thật bình an hạnh phúc,
cháu út được sinh hạ, ngờ đâu lần sinh
nở này cũng là lần đi biển thập tử nhất
sinh, tưởng đã không thể nào qua khỏi
cơn nguy biến nhưng may thay hôm
nay đã có Ngài, Ngài đã cứu thoát hai
mẹ con qua bàn tay nhân ái của các bác
sĩ và Mơ đã thoát chết. Sau một thời
gian tịnh dưỡng, sức khoẻ hồi phục,
Mơ lại bắt tay làm việc để lo cho gia
đình.
Sóng gió đã qua, cứ ngỡ cuộc sống
hạnh phúc này sẻ mãi mãi và mãi mãi
bền lâu, chỉ còn một năm nữa là kỷ
niệm hai mươi năm thành hôn, một
đám cưới linh đình sẽ được tổ chức để
bù lại cho đám cưới nghèo nàn ngày
xưa như dự tính và như lời anh hứa hẹn
thì ngờ đâu như đất trời đổ sập, người
chồng mà tôi đã hết dạ yêu thương,
người đầu ấp tay gối đã cùng nhau trải
qua bao ngọt bùi cay đắng của gần hai
mươi năm trọn tình không ngờ đã thay
lòng đổi dạ, đành đoạn dứt áo ra đi,
mang theo luôn cả lời hứa: Sang năm
mình sẽ tổ chức lại đám cưới linh đình
nghe em.
Thế là hết! Sóng gió lại ập đến, lại
thêm một lần đau khổ, đau khổ đến tận
cùng.
Ngài ơi! Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau
này hỡi Ngài.
Làm sao con đủ sức để đi hết cuộc đời
còn lại?
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Trong tận cùng của khổ đau vô vọng,
chẳng biết kêu ai con chỉ biết níu lấy
Ngài, trông cậy vào Ngài vì tin rằng chỉ
có Ngài mới có thể cứu lấy đời con,
niềm tin mãnh liệt ấy đã cứu sống tôi
thêm một lần nữa. Gượng dậy trong tin
yêu và hy vọng tôi tiếp tục cầu nguyện,
tìm niềm vui và hạnh phúc trong sự
ngoan hiền thành đạt của các con. Bão
táp lại qua. Giờ đây tôi đã mãn nguyện
với những gì tôi đang có, tinh thần tôi
đã bình an, yên ổn trở lại, tôi đã có thể
sống với những giấc mơ đẹp và với cái
tên Mơ dễ thương mà ba mẹ đã đặt cho.

Thế mới biết, dù bị vùi đắp bởi sóng to
gió lớn của cuộc đời, nếu biết tin thác
cậy trông vào sự quan phòng và tình
thương của Chúa nhất định ta sẽ nhận
được phần thưởng mà Ngài dành cho.
Tạ ơn Chúa, một đời con là một
đời hồng ân.
Phục Sinh 2019
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Tình Yêu Ngài Mãi Luôn
Dành Cho Con
Vũ Cẩm Vân
“Hồng Ân Thiên Chúa bao la. Muôn
đời con sẽ ngợi ca ơn Người.”

một người tình luôn âu yếm và đỡ nâng
con trong cánh tay vững trãi của Ngài.

hìn lại cuộc đời của mình, con
nhận thấy thực sự đây chính là
một Hồng Ân Chúa đã ban
tặng cho con. Trong dòng đời muôn
ngã, dù có những lúc con lao đao, bị
người thân xa lánh và ruồng bỏ nhưng
dương như Ngài lúc nào cũng ở đó,
luôn song song và bước đi cùng con.
Ngài luôn hiện diện dù là những lúc
con đau khổ nhất khốn cùng nhất hay
lúc con đang ở trên đỉnh vinh quang
của sự nghiệp đời mình. Ngài vẫn như

Vào những ngày đàu của tháng Tám
vừa qua, con có dịp tham dự Khóa Ba
Ngày 8/8-8/11/2019 của Phong Trào
Cursillo Khóa 1 Springfrield tổ chức
tại Putnam, Connecticut. Thật sự trước
khi tham ự khóa này con cũng đã nhận
được lời mời gọi của rất nhiều người,
họ là những người bạn, những anh chị
và các cô chú đã và đang cộng tác trong
giáo xứ nơi con ở nhiều năm. Mỗi lần
dược gọi, con rất sợ và thắc mắc vì
không biết khóa học này sẽ dạy cho
mình về những điều gì,
không biết mình có nên
đi hay không và chẳng
hiểu tại sao họ lại mời
gọi mình. Tại sao và tại
sao lại là con chứ? Rất
nhiều câu hỏi và đắn đo
đến với mình, tuy vậy
những do dự, suy tư và
lo lắng đến gần hơn khi
con quyết định lên mạng
lưới internet để tìm hiểu
thêm dôi chút về Phong
Trào Cursillo. Với khối
lượng công việc con

N
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hiện đang giữ tại sở làm, trong gia đình
nhỏ của mình, những công tác thiện
nguyện ngoài xã hội song song với
việc điều hành và dạy giáo lý cho các
em nơi giáo xứ con đang sinh hoạt, để
tham gia và hoạt động thêm với một
ban ngành, đoàn thể nào nữa, đó là một
việc khá vất vả trong những ngày sắp
tới. Do vậy con lưỡng lự chẳng muốn
đi tí nào. Mặc dù vậy, con vẫn xin
phép nghỉ và con vô cùng ngạc nhiên
khi xếp của mình đã đồng ý cho con
nghỉ vào các ngày Thứ Năm 8/8 và
Thứ Sáu 8/9 vì đây là những ngày mà
tất cả nhân viên kế toán tài chánh và
hành chánh đều phải có mặt để báo cáo
tổng kết cuối năm cho các chi nhánh /
công ty con mình đã được giao cho.
Và vì vậy, con đã nghĩ: “Thôi chắc đây
là ý Chúa, con sẽ đi để mở rộng thêm
kiến thức của mình. Đây cũng là một
cơ hội để con nghỉ xả hơi sau bao ngày
miệt mài làm việc”.
Ngày đầu tiên đến vời Khóa Cursillo
con hơi bỡ ngỡ nhưng cũng tạm ổn vì

mọi thứ đều được BTC sắp xếp và lo
lắng khá chu đáo. Những ngày sua đó
là những ngày vui vẻ nhưng cũng
không kém phần mệt mỏi. Con được
họ biết thêm về Thiên Chúa và bản
thân mình nhiều hơn. Dưới sự linh
hướng của các Cha giảng phòng và các
cô, các chị trong Phong Trào Cursillo
qua các Rollo, con được cảm nhận
thêm về tình yêu của Chúa và những
Ân Sủng Ngày đã dành cho con. Con
cũng được chiêm ngắm và chầu Thánh
Thể nhiều hơn cùng với các chị em
trong nhóm và trong Phong Trào
Cursillo. Đây là những giây phút sung
sướng nhất của cuộc đời con vì đã lâu
con không được Chầu Thánh Thể, bởi
lẽ khi tâm hồn mình đói khát, chúng ta
như lại được hồi sinh dù chỉ nhận được
một ngụm nước nhỏ. Trong những
ngày này, con dâng lên Chúa những
vui buồn, vướng mắc trong thời gian
hiện tại và xin Ngài giúp con bình an
hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, mọi
sinh hoạt cũng chỉ giúp con yên định
tâm hồn của mình nhưng vẫn chưa giải
tỏa được những vươn vấn và
hoài nghi mãi đến khi co nđược
tham dự giờ chầu Thánh Thể
long trọng và bước vào buổi
tiệc Agapé. Con thật sự thoảng
thốt khi nhận được thông điệp
Ngài để lại cho con trên cái dĩa
được đặt trên bàn ăn nơi con
ngồi. Những tâm sự của mình
con chỉ dâng lên một cách thầm
kín nhưng không chắc Ngài có
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nghe không, có hiểu cho con không,
nhưng Ngài đã đáp lại với con như sau:
“Khi gặp cơn sợ hãi, con hãy đặt niềm
tin vào Chúa”.
Quả thât, Ngài luôn ở bên con, luôn
dìu dắt và hướng về con nhưng phần
con, như một đứa bé nhỏ cứng đầu, con
luôn hoài nghi, chất vấn về Người.
Con chỉ biết than khóc khi bị té ngã,
giận dỗi khi các công việc không theo
ý mình mà đâu hay biết rằng nếu không
có Ngài có lẽ những công việc ấy sẽ
còn tồi tệ hơn. Giờ phút con nhận được
những dòng chữ ấy, con òa khóc, khóc
trong niềm hiện diện bên con. May
mắn cho con, con đã thức tỉnh và cảm
nghiệm được Tình Yêu của Ngài mãi
luôn dành cho con không thay đổi. Đó
là ngày thứ Bảy, Ngày 10 Tháng 8, một
ngày trước khi khóa Cursillo kết thúc.
Chính ngay giờ phút này, con cảm
nhận được thần khí Chúa đang tuôn
chảy trong con, con muốn chạy đến và
thưa với ngài rằng: “Lạy Chúa, này
con xin đến để thực thi thánh ý Ngài”.

Khóa học ba ngày đã kết thúc, hồi
tưởng lại chuyến đi ngắn ngày, con
cảm tạ muôn ân sủng Chúa đã riêng
tặng cho con, cho gia đình và con cái
của mình. Đặc biệt con cũng xin cám
ơn đến quý Cha linh hướng và quý cô,
quý chị trong Phong Trào Cursillo đã
cho con được hạnh phúc làm việc
chung và sinh hoạt với mọi người trong
Khóa Ba Ngày. Cảm ơn vì đã mở
mang tầm nhìn và chấp nhận những
giới hạn của con trong những ngày
này. Xin Tình Yêu Chúa luôn hiện
diện trên Phong Trào Cursillo để quý
Cha, quý cô và quý chị cùng các vị ân
nhân có thể nới rộng vong tay, tăng
thêm nghị lực và lòng nhiệt huyết để
đón chào những Tân Khóa Sinh trong
các khóa tiếp theo.
8/26/19
Longmeadow, MA 01106
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ÔI! HUYỀN NHIỆM
TÌNH YÊU…

T

ôi vượt biên qua Hoa Kỳ lúc
mới 18 tuổi với người em 12
tuổi. Không như nhiều người
khác, chị em tôi không có người bảo
trợ, chúng tôi nương tựa nhau mà sống.
Hai chị em chúng tôi phải hoàn toàn tự
lập, tự mưu sinh. Khi còn ở
Việt Nam được ba mẹ và các
chị lớn lo lắng nên tôi chỉ biết
đi học. Khi một mình ở đất
nước này tôi không biết phải
sống ra sao, vì chính tôi lúc đó
cũng chỉ là một đứa trẻ, một
đứa trẻ phải chăm lo và dỗ
dành một đứa trẻ khác.
Chị em tôi rất cô đơn, gặp rất
nhiều khó khăn về ngôn ngữ,
phong tục tập quán. Khi học
trung học chúng tôi thường bị
các bạn ăn hiếp, chọc ghẹo,
cười chê, coi thường vì quần áo
chị em tôi mặc là do xin ở các nhà thờ.
Mùa đông ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
này rất lạnh, nhưng chị em tôi lại
không đủ quần áo ấm để mặc nên phải
chịu cái lạnh thấu xương. Tôi ao ước,
thèm có được những đôi giày xinh xắn
như các bạn, những chiếc áo ấm cúng
để mặc, những đồ trang sức, những

mái tóc cắt đẹp... Tất cả nằm ngoài tầm
với của tôi lúc đó. Thế là tôi nuôi ước
vọng của mình là có nhiều “Tiền.” Có
tiền là có tất cả! Tôi quyết định sẽ học
thành công và để có thật nhiều tiền.
Nhưng lúc đó hai chị em chỉ đủ tiền để

ăn và đi học. Đôi lúc cũng muốn bỏ
học để đi làm vì khi học đại học là giai
đoạn gian nan, khốn khó nhất. Nhiều
lần chị em tôi ăn mì gói nhưng không
ăn ngay khi còn nóng, phải đợi nó nở
ra thật to mới ăn hầu được no bụng. Đồ
ăn mang theo khi đi học chỉ có cơm
nguội, tôi phải lén lút trốn vào một góc
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nào đó để ăn vì sợ người ta biết mình
nghèo. Lúc đó tôi nghèo thật!
Ngày hạnh phúc nhất của tôi rồi cũng
đến, đó là ngày ra trường. Sau đó, tôi
lập gia đình. Tôi đã lao vào công việc
để thỏa mãn giấc mơ của tôi. Giấc mơ
có thật nhiều tiền, và tất nhiên việc đạo
dường như không có trong đời sống tôi
khi ấy. Có tiền, tôi đã mua tất cả cho
con của tôi những gì mà ngày xưa tôi
không thể với ước mong để bù đắp
những thiếu thốn, tự ái của tôi.
Một ngày kia, tôi nhận được lá thơ gởi
từ bộ xã hội. Họ muốn hẹn gặp mọi

đình hay lộn tên cho ai. Tuy nhiên, đọc
kỹ lại thì đúng là tên của vợ chồng tôi.
Tôi thật sự không hiểu, làm sao lại có
chuyện này xảy ra? Vợ chồng tôi chưa
từng một lần đánh con! Thỉnh thoảng
nếu ông xã tôi chỉ mới lớn tiếng với
con một vài lời là tôi đã không bằng
lòng. May mắn là vợ chồng tôi đi làm
vào nhưng ca khác nhau nên lúc nào
cũng có mặt ở nhà và đưa con đi học
mỗi ngày. Đọc đi đọc lại lá thơ tôi thật
ngỡ ngàng vì không thể có chuyện này
được và cuối cùng họ cũng đến nhà. Để
rút ngắn câu chuyện: đứa con gái yêu
thương đã tự hại nó và kể cho bạn bè
nghe là nó bị ba mẹ phạt, chỉ với mục
đích cần được người khác chú ý đến
nó. Tình cờ một người mẹ của bạn của
con tôi đã nghe được và chị báo cảnh
sát.
Tất cả giấc mơ như sụp đổ trước mặt
tôi. Con gái tôi tự hại mình chỉ để được
sự quan tâm của vợ chồng tôi ư? Thật
là tội cho con tôi! Đau khổ quá tôi
không biết phải làm sao! Tôi đã cho
con tất cả về những phương tiện vật
chất. Nhưng hôm nay, con tự hại mình
chỉ để được ba mẹ dành thời gian cho
con, lắng nghe con, chuyện trò với con,
còn những món quà, những đồ mua
sắm cho con không có ý nghĩa gì với
nó cả, chỉ có vậy thôi sao?

người trong gia đình tôi để điều tra về
việc đứa con gái tôi than phiền là bị bỏ
rơi, không ai chăm sóc và bị hành hạ.
Mở lá thơ ra tôi tưởng là họ gửi lộn gia

Tôi thật ngỡ ngàng và hiểu ra rằng
những thứ mà các con của tôi cần là
những bữa cơm gia đình, những buổi
tối quây quần bên nhau, không phải
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của cải vật chất nhưng là sự hiện diện
của ba mẹ, là thời gian cho chúng và
với chúng. Thật là đau đớn cho tôi, đứa
con gái yêu thương của tôi phải hại
chính bản thân nó, để dạy cho tôi một
bài học như thế nào là một gia đình
hạnh phúc.
Rồi Chúa đã sắp đặt mọi sự cho tôi.
Năm đó vợ chồng tôi tham dự khóa
Cursillo, nơi đây tôi gặp gỡ Chúa.
Ngọn lửa Chúa Thánh Thần đã chạm
và thay đổi tôi. Sau Khóa Ba Ngày tôi
trở về với một tâm hồi mới, ao ước
mới, mục đích mới. Tôi không còn là
con người cũ, tôi cũng không muốn
quay lại con người cũ. Nhưng nếu tôi
không cố gắng, không thật tâm bám
vào Chúa, thì tôi sẽ giậm chân tại chỗ,
có khi còn quay lại con đường cũ, và
tôi sẽ cho mình rất nhiều lý do để bào
chữa như: không có thời gian, hoặc
theo Chúa quá khó… Tôi nhận ra,
người thầy dạy cho tôi không ai khác
ngoài Thầy Chí Thánh, và tôi nguyện
bước theo Ngài, để trở thành một
người mẹ, một người bạn, một người
vợ tốt hơn.
Muốn theo Giêsu, tôi cần phải thánh
hóa bản thân. Tôi tham dự nhiều khóa
tĩnh tâm, tham dự nhiều lớp học hỏi
Lời Chúa, tôi cầu nguyện tha thiết xin
Chúa dạy cho tôi biết điều gì phải làm
để cộng tác với Chúa, như Thánh
Agustino nói: “Khi Thiên Chúa dựng
nên con, Ngài không cần hỏi ý kiến

con, nhưng để cứu rỗi con Ngài cần
sự cộng tác của con.”
Và điều thôi thúc tôi là nhận trách
nhiệm làm giáo lý viên. Tuy thế, tôi
rất lo vì mình không biết gì về giáo lý,
không biết gì về Chúa. Tôi mặc cả với
Chúa, nếu Chúa muốn con làm giáo lý
viên cho Chúa, thì Chúa phải giúp con,
Chúa biết con không thể làm một mình
được.
Và rồi tôi nhận ra, Chúa đã đặt tôi vào
một môi trường tốt cho tôi học hỏi.

Muốn dạy các em chính tôi phải học
điều tôi muốn dạy, chính tôi phải sống
điều tôi muốn dạy. Đó là cách để tôi
học hỏi và rèn luyện chính bản thân tôi.
Chúa muốn tôi phải học hỏi cho tâm trí
của tôi, và từ tâm trí đi đến trái tim yêu
thương các em và vì yêu thương các
em, tôi can đảm dấn thân đồng hành
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với các em. Tôi gọi đó là bốn chữ T từ
TRÍ đi đến TIM và từ TIM đi đến TAY
là 3 chữ T nhỏ được dẫn dắt và bảo bọc
bởi chữ T lớn đó là THIÊN CHÚA. Và
nhất là để đáp lại bài học con gái tôi
dạy tôi ngày nào, một bài học cay đắng
nhưng tôi nhận ra đó lại là điều Chúa
dạy tôi qua thử thách để tôi nhận ra ơn
gọi của mình là một người mẹ, người
vợ mà Chúa đã ban cho tôi, để rồi theo
Ngài tôi trở nên tốt hơn.
Dạy giáo lý không phải dễ vì tôi rất
lười biếng lại thêm tính nhút nhát chậm
hiểu. Nhiều khi ông xã nói sao tôi dạy
các em có một tiếng vào Chúa Nhật,
mà tối nào cũng thấy thức khuya soạn
bài. Thật ra tôi đã dành thời gian rất
nhiều để tư vấn với Chúa, lắng nghe
Chúa, có những điều tôi không hiểu,
hoặc những lúc tôi gặp khó khăn nhất
là những lúc đức tin tôi bị lung lay, hay
thậm chí không có, thì làm sao chia sẻ
với các em. Tôi không thể chia sẻ điều
tôi không có, nên tôi lại chạy đến với
Chúa, năn nỉ khóc lóc với Chúa. Chúa
luôn thương ban bình an cho tôi, chỉ có
Chúa mới giúp tôi có can đảm vững
bước, chỉ có Chúa tôi mới vững tâm
cùng bước với các em. Chỉ có tình yêu
Chúa thật sự sống trong con, con mới
có thể làm điều Ngài muốn, con sẽ là
cánh tay của Chúa và kết quả là trong
bàn tay của Ngài.
Nơi lớp Thêm Sức tôi dạy, mỗi năm tôi
đều đưa các em đi tĩnh tâm. Những lúc
đó thật là căng thẳng và gặp nhiều khó

khăn cản trở, có những lúc tôi cũng
trốn chạy sự an bài của Chúa, tôi thưa
với Chúa:
Chúa đi tìm ai khác đồng hành
với các em đi, con không có khả năng,
con quá mệt mỏi, con quá cô đơn, con
không thấy Chúa trong hành trình của
con...
Nhưng hình như Chúa luôn giơ tay ôm
ấp và dẫn dắt tôi từng bước. Mặc dù
mệt nhoài từ tinh thần đến thể xác
nhưng tôi luôn cảm nghiệm Ngài luôn
bên tôi và bên các em. Và rồi Chúa đến
và đã làm những chuyện thật tuyệt vời
cho chúng tôi! Tôi đã khóc nhiều lần
trong hạnh phúc khi các em chạm được
tình yêu của Chúa. Tôi biết rằng khi
các em quay về sau những ngày tĩnh
tâm, các em không còn là con người cũ
nữa, nhưng với trái tim đổi mới có
mạch máu Giêsu hầu các em thương
cha mẹ hơn, bớt nghĩ tới mình hơn,
dám mở rộng bàn tay ra để nắm tay
những người xung quanh.
Tôi cũng lại tưởng là mình hy sinh cho
các em nhưng thật sự tôi đã được nhận
rất nhiều món quà cho chính bản thân
tôi từ sự dấn thân này: như thấy cuộc
sống có ý nghĩa hơn, biết kiên nhẫn
hơn và khi các em cảm nhận được tình
yêu của Thiên Chúa, đó là lúc hạnh
phúc dâng trào trong tôi.
Hồi tưởng lại hôm ấy, cũng trong căn
nhà nguyện khóa Cursillo 8 tại
Andover, có hơn 30 khóa sinh nhưng
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tôi cảm thấy như một cuộc gặp gỡ
riêng tư giữa tôi và Chúa, Chúa nhìn
tôi tha thiết... lặng người nhìn ánh mắt
Chúa... tim tôi đau nhói nhưng tôi vẫn
cứng đầu hỏi Chúa:

Tạ ơn Chúa đã cho con thấy khi gặp
thử thách gian nan chính là khi nhận
được tình thương và sự dạy dỗ của
Ngài. Xin cho con luôn có được Ngài
mọi ngày trong đời con!

Con chẳng có gì dâng cho Chúa
cả, tại sao Chúa lại yêu con? Tại sao
Chúa lại đưa con đến đây?

Tác giả: CC_DD_QQ

Chiều đến, cũng trong căn nhà nguyện
trước Thánh Thể... tôi quỳ đó, cuốn
phim của cuộc đời tôi chiếu lại... tôi đã
oà khóc và thưa với Chúa:
Lạy Chúa con đây... đứa con gái
tội lỗi của Chúa trở về với Chúa đây!!!
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Phong Trào Cursillo Một Ước Mơ và
Cố Gắng Nên Thánh
Lm. Võ Trần Gia Định, A.A.
Linh Hướng Miền 1 - USA

M

ùa hè năm 2012, khi còn
đang làm việc tại Đại Học
Đức Mẹ Lên Trời tại thành
phố Worcester, tôi có nhận một cuộc
điện thoại xin cho Phong Trào Cursillo
tổ chức tĩnh tâm cuối tuần tại trường
vào kỳ nghỉ giữa kỳ của học kỳ Mùa
Thu 2012. Vì các sinh viên đi nghỉ, nên
có chỗ và cứ nghĩ là tĩnh tâm, nên tôi
nhận lời. Sau đó hai tuần, tôi có cuộc
hẹn với một anh, tự xưng là “Khoá
Trưởng” đến để bàn thêm chi tiết. Sau
cuộc họp, tôi được mời dự khóa và làm
“linh hướng” cho khóa. Lúc đầu, tôi cứ
nghĩ là một cuộc tĩnh tâm bình thường.
Nhưng khi trải qua cuối tuần đó với các
anh em tham dự, tôi biết Chúa muốn
tôi học nhiều từ họ về Một Ước Mơ và
Cố Gắng Nên Thánh.
Thời gian trôi nhanh, tôi thay đổi chỗ
ở và công việc. Tôi thỉnh thoảng đến
họp Nhóm Nhỏ cho đến khi nhận lời

mời làm linh hướng cho phong trào
Cursillo tại Tổng Giáo Phận Boston,
Hoa Kỳ, tôi có cơ hội học hỏi về Phong
Trào Giáo Dân này. Tôi buộc mình
phải hiểu về nó hơn bằng cách đọc
những tài liệu căn bản về nó. Việc này
làm tôi thực sự ngạc nhiên. Nó giúp tôi
soạn bài cho nhiều cuộc tĩnh tâm với
Phong Trào theo nhịp của Giáo Hội và
cũng từ đó, những bài nói chuyện của
tôi ở chỗ này chỗ khác đều mang chút
nét gì đó của Phong Trào.
Tại sao vậy? Có thể trả lời rằng vì
Phong Trào Cursillo là một cố gắng để
“trở nên người Kitô Hữu trọn vẹn hơn,
tốt hơn, thánh thiện hơn ở giữa đời.”
Nó bắt đầu từ khao khát và ước mơ nên
thánh của một người Tây Ban Nha Eduardo Bonnín là một giáo dân,
Eduardo muốn sống ơn gọi của Bí tích
Rửa Tội một cách nghiêm túc. Ông
muốn sống trong lòng Giáo Hội với sự
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năng động của mình như một người tín
hữu. Với ao ước đó, Chúa Thánh Thần
đã chúc phúc cho ông và dùng ông để
khởi sự một Phong Trào Giáo Dân
trong lòng Giáo Hội. Ông đã dùng
chính kinh nghiệm của mình để giúp
các tín hữu và cùng các tín hữu biến
ước mơ nên thánh thành sự thật qua
cuộc sống.
Bắt đầu với những bạn của mình ở
Mollorca và qua kinh nghiệm tình bạn,
ông nhận ra là để biết Đức Giêsu Kitô
nhiều hơn và kỹ hơn, cách tốt nhận là
trở thành bạn của Đức Giêsu Kitô. Để
trở thành bạn, học biết về bạn là điều
phải làm, ông quy tụ vài người bạn với
khóa học nhỏ về Giêsu và Tôn Giáo
của Ngài và đây cũng là nghĩa của từ
“Cursillo” trong tiếng Tây Ban Nha
nghĩa là một khóa học nhỏ (ngắn) và
khóa học cuối tuần ba ngày ra đời.
Khóa học ngắn gọn và nội dung chính
là giới thiệu cho người Kitô Hữu “bản
đồ của hành trình đức tin,” đó chính là
Đức Giêsu Kitô và Giáo Hội của Ngài.
Hành trình đức tin của mỗi người sẽ rất
riêng vì từng người được tạo dựng rất
riêng bởi tình yêu Chúa. Tuy nhiên,
hành trình này cũng rất chung vì ai ai
cũng là hình ảnh của Thiên Chúa nhân
từ và thương xót. Trên hành trình đức
tin này, người Kitô Hữu không lẻ loi
đơn độc một mình, nhưng có một cộng
đoàn đức tin nâng đỡ mà Chúa Giêsu
gọi cộng đoàn đức tin này là cộng đoàn
của những người thân hữu (bạn hữu).

Phong trào Cursillo trở thành một
chiếc cầu nối những vòng tay của
những người bạn. Bước vào phong trào
là bước vào một tập thể, nơi đó từng
thành viên cố gắng sống “một tay níu
lấy Chúa, một tay cầm lấy anh em” để
nới rộng thêm mãi vòng tròn của tình
yêu, của tha thứ và của tình bằng hữu.
Là một thành viên của phong trào trong
trách nhiệm của một người linh hướng,
tôi học nhiều bài học từ những người
bạn trong đức tin của tôi. Tôi luôn cảm
nhận sức nóng của lời cầu nguyện mà
anh chị em tôi đã cầu nguyện cho tôi.
Tôi luôn được nâng đỡ bởi những bàn
tay níu lấy tôi khi tôi đứng trước những
cám dỗ và dịp tội. Bằng những ân cần
lo lắng cho nhau, tôi kinh nghiệm được
tình yêu Chúa qua anh chị em tôi.
Cusillo là vậy - là những vòng tay nối
dài những vòng tay. Giáo Hội là vậy là những người kể cho nhau nghe về
những kinh nghiệm Thiên Chúa yêu
thương họ, Thiên Chúa tha thứ cho họ.
Cursillo là đây - là những cố gắng trở
thành bạn hữu với bất cứ mọi người,
nhất là những người xa lạ, những
người bị khinh bỉ, những người rất
nghèo theo nghĩa rộng nhất của từ này.
Giáo Hội là đây - là những người lữ
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hành nơi mặt đất xinh đẹp này, tận
hưởng những vẻ đẹp của sáng tạo;
nhưng cũng vươn lên và mở lòng mình
ra với những ân sủng của trời cao để
tập tành sống như những công dân của
Nước Trời.
Cursillo là sống - là kinh nghiệm về
một con người có tên Giêsu. Giáo Hội
là sống những cử hành cụ thể về một
con người. Giáo Hội sống để làm
những gì để nhớ đến một con người.
Giáo Hội sống để trở thành dấu chỉ của
một con người, một tình yêu; chứ
không phải một mớ lề luật với những
điều được làm hay không được làm.
Cursillo mang trong mình sự nhiệm
mầu của trời cao nơi những con người
cụ thể. Đối tượng của Cursillo là con
người với mục đích cao cả nhất của nó
là sống một cuộc đời cao thượng. Giáo
Hội là một mầu nhiệm của một tình
yêu cần khám phá, của một sự thứ tha
cần phải kinh nghiệm. Đối tượng của
Giáo Hội chính là con người có tên
Giêsu với mục đích trở thành bí tích
của ơn cứu độ - một bí tích của tương
giao đất trời.

sủng của phong trào. Càng giúp
Cursillo sống đúng đặc sủng của mình,
tôi thấy mình được tắm gội trong
những ước mơ và cố gắng nên thánh
của các tín hữu Chúa. Tuy không xa lạ,
nhưng Cursillo đã tưới mát những tâm
hồn nguội lạnh với ân sủng Chúa, đã
làm nhiều người dừng lại suy nghĩ để
quay trở về với ước mơ đẹp nhất của
một con người: ước mơ dần dần trở nên
thánh thiện.
Việc kỷ niệm 20 năm phong trào hiện
diện tại Tổng Giáo Phận Boson là một
cơ hội cho từng thành viên nhìn lại
hành trình của mình với những ân sủng
của Chúa. Tôi xin chúc mừng mọi
Cursillitas của Tổng Giáo Phận. Tôi
cảm ơn từng người và tất cả mọi người
đã nhắc nhở tôi về một ước mơ và
những cố gắng nên thánh trong từng
ngày sống. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ
và chúc lành cho Phong Trào tại Tổng
Giáo Phận Boston này.
DeColores!
Lm. Võ Trần Gia Định, A.A.
Linh Hướng Miền 1 - USA

Dù là một linh mục trong vai trò linh
hướng cho phong trào giáo dân, tôi
chia sẻ trách nhiệm với họ trên nền
tảng Phép Rửa. Tôi hướng dẫn họ sống
trong lòng Giáo Hội và họ giúp tôi
nhận ra tình yêu của Chúa trong đặc
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Hành Trình Đi
Tìm Hiểu Chúa
Khóa Cursillo, Springfield SPV-01
Marie Tri Vu (Maria Vu Thi Tri)

V

ào một ngày trong tháng Bảy
năm 2019, có một chị trong
hội viên của phong trào
Cursillo hỏi mình: "Chị có muốn đi dự
khóa Cursillo để học hỏi thêm về
Chúa, về người Kitô Hữu không?
Khóa giảng tiếng Việt, tổ chức ở
Putnam, Connecticut. Khóa học
kéo dài 3 ngày, 3 đêm từ chiều thứ
năm đến chiều Chúa Nhật." Mình
đã nghe về tên cái khóa này từ lâu
lắm rồi, nhưng lúc đó có lẽ còn bận
bịu với gia đình, con cái còn nhỏ, lại
tổ chức ở xa như California, Texas,
Houston, Chicago, Washington
DC… Bây giờ rảnh rỗi hơn nên
mình nói liền: "Chị sẽ đi dự. Ghi
danh cho chị. Ở Putnam, CT thì gần
đây thôi. Nếu có việc gì khẩn cấp,
chị có thể lái xe về nhà được."
Thế là cuộc hành trình bắt đầu vào
chiều thứ Năm, ngày 8 tháng 8 năm
2019. Nhóm có ba chị ở Hartford,
Connecticut. Ba chị này chắc phải gọi
bằng "ba bà hay cụ" thì đúng hơn, vì có

hai cô đã gần 70 tuổi và một cô đã gần
80 tuổi rồi. Ba bà già ngại lái xe, nên
phải cảm ơn một anh thanh niên tình
nguyện giúp chở đi và chở về.

Khóa học được tổ chức tại Trung Tâm
Tĩnh Huấn Immaculate Conception
Covent, Putnam, CT. Trên đường đi
các bà líu lo nói chuyện "tụi mình được
đi tu thử ba ngày trong tu viện, nếu
thấy được, mình xin vào nhà dòng tu
luôn." Tài xế cứ chạy mãi, chạy mãi
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mà chẳng thấy tới nơi. Nhìn ra ngoài
cửa xe, thấy toàn là bụi cây lá xanh hai
bên đường. Xa xa có vài căn nhà rải rác
dọc theo con đường quanh co, lên cao,
xuống thấp, rất ít có xe chạy qua lại.
Thế rồi chạy mãi thì cũng đến nơi. Các
anh thanh niên tình nguyện đã đứng
sẵn chờ để hướng dẫn các tân khóa sinh
đi kiểm phiếu ghi danh và lãnh bảng
tên cũng như mang hành lý đến phòng
trọ, chuẩn bị cho ba đêm và ba ngày
cấm phòng trong tình yêu của Thiên
Chúa.
Thật là cảm động khi biết khóa tân tập
sinh này chỉ có 37 người mà cũng có
hơn 37 trợ tá để phục vụ các khóa sinh.
Hỏi ra mới biết các chị này phải phụ
nấu ăn một ngày ba hoặc bốn bữa, phải
giúp lo vệ sinh, lo hướng dẫn trong lớp
học, hướng dẫn cầu nguyện, lo tập hát
cho các thánh lễ, lo soạn bài thuyết
trình, lo canh thức sáng tối… Thì ra
các cựu Cursillistas có lòng quảng đại
như thế! Chị nào cũng hăng say làm
bổn phận của mình để giúp các tân
khóa sinh có trọn thời giờ, chăm chú
nghe giảng thuyết và cầu nguyện,
không xao lãng tinh thần trong suốt ba
ngày đêm của khóa học.
Chương trình tĩnh huấn gồm có ba cha
giảng thuyết về các ơn ân sủng như:
Ơn Thường Sủng (ân huệ siêu nhiên
mà Thiên Chúa ban tặng nhưng không)
do cha Đặng Đình Hà giải nghĩa về các
hiệu quả của ơn Thường Sủng là Ơn

Sủng Thánh hóa thanh tẩy tội lỗi, làm
cho ta nên thánh. Ơn Sủng cho ta có
khả năng biết và yêu mến Thiên Chúa.
Ơn Sủng cho ta trở nên con cái, nghĩa
tử của Thiên Chúa và Chúa Giêsu là
Anh của ta.
Ơn Hiện Sủng (ơn trợ giúp) do cha Vũ
Trần Gia Định phụ trách giải nghĩa
rành mạch là ơn cho ta thấy và nhận
biết rõ về mình và ơn Chúa làm cho ta
ao ước hoạt động yêu thương trong
Chúa. Ơn này Chúa ban cho ta khi
nhận lãnh trách nhiệm - được sai đi làm
công việc sáng danh Chúa. Sống và
làm việc luôn thấy sự hiện diện của
Chúa ở mọi nơi từ khi bắt đầu cho đến
hoàn thành đều trở về với Thiên Chúa
như đích đến cuối cùng.
Cha Phanxico Xavie Trần Văn Quảng
phụ trách giải thích về “Các Bí Tích.”
Cha định nghĩa và phân loại rành mạch
7 phép bí tích như:
-Các bí tích khai tâm: Rửa Tội, Thêm
Sức, Mình Thánh Chúa
-Các bí tích ơn gọi: Truyền Chức
Thánh, Hôn Phối
-Các bí tích chữa lành: Giải Tội, Xức
Dầu
Cha chú giải từng bí tích một, thật là
tường tận làm người nghe sẽ nhớ mãi
không quên.
Các chị trợ tá Cursillistas cũng trình
bày rất hay về nhiều đề tài khác nhau
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của người Kitô Giáo như Học Đạo,
Sùng Đạo và Hành Đạo. Rồi thêm đề
tài người giáo dân: “Một Kitô Hữu
Trong Trần Thế.” Bài này nói về Giáo
Hội là gì? Giáo dân là ai? Kế đó cũng
có đề tài về “Người Cursillista sau
khóa Cursillo.” Nhấn mạnh về Lý
Tưởng, Phó Thác và Bác Ái của
Cursillista có ý thức về sứ vụ rao
truyền sứ điệp Thiên Chúa luôn yêu
thương chúng ta. Đề tài “Người Lãnh
Đạo” cũng được trình bày, định nghĩa
cho các khóa sinh hiểu biết về một
người lãnh đạo như thế nào từ nhân
cách, kỷ luật, tinh thần, sáng kiến và
lòng quảng đại để sau này có khóa sinh
sẽ ra làm người lãnh đạo. Cuối cùng là
bài nói về “Bảo Toàn Ơn Thánh Sau
Khóa Cursillo.” Bài này nhắc nhở khóa
sinh bảo toàn ơn thánh bằng cách hội
nhóm. Vài ba người liên lạc với nhau,

khích lệ và chia sẻ kinh nghiệm cuộc
sống của người Kitô Hữu là Sùng Đạo,
Học Đạo và Hành Đạo.

Sau mỗi giờ nghe lý thuyết là đến giờ
thực hành. Các giảng viên chắc biết
các tân khóa sinh có nhiều trí nhớ và trí
tưởng tượng, nên yêu cầu các tân binh
thay vì tóm lược bài giảng bằng bài
viết, thì các vị theo từng nhóm, phải vẽ
bằng tranh. Lối kiểm chứng này rất lý
thú, ai nấy đều cười thật nhiều, nhất là
khi đưa tranh lên giải thích. Chủ đề thì
cùng một ý, nhưng mỗi nhóm vẽ hình
khác nhau. Ai cũng thắc mắc cái hình
gì vậy? Hình giống cái này, hình giống
cái nọ... Vui thật là vui!!! Ý tưởng này
rất hay! Vui vẻ, cười đùa làm quên hết
sự nghiêm trang, chăm chú, mệt mỏi
trong ngày.
Sau khi đi dự khóa Cursillo, tôi rất biết
ơn và cảm kích sự nhiệt tình, nghiêm
trang và vui vẻ của các cha và các chị
trợ tá, đã hướng dẫn các giờ chầu, các
giờ thánh lễ, các giờ hội thảo, các giờ
ăn, và các giờ nghỉ xả hơi.
Tôi đã phát hiện ra tiềm năng
của mình và chấp nhận
những hạn chế của mình. Là
một tân binh của phong trào
này, tôi sẽ cố gắng hoán cải
đời sống theo tinh thần Phúc
Âm và theo như bài tóm lược
cuối khóa; tôi là dụng cụ của
Chúa, tôi sẽ dùng các tài
năng Chúa ban để sinh lời
thêm nhiều hoa trái, quyết sống với
tinh thần trách nhiệm và hăng say phục
vụ tha nhân.
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VIẾT LẠI
CHỮ YÊU
Phêrô Lý Bửu Lộc
Mực tím ngày xưa viết chữ yêu,
Sợ rằng không đủ,… pha thêm nhiều.
Đầu trang thư gởi: em yêu dấu!
Cuối hết cũng đề: em dấu yêu!

Mực tím ngày xưa viết chữ yêu,
Sợ rằng chưa đủ,... pha thêm nhiều.
Để trang giấy trắng trang nhung nhớ,
Cho nghĩa yêu đương trọn mỹ miều.

Hôm nay cũng lại viết chữ yêu,
Nguyện xin Tình Chúa đổ muôn chiều
Sợ đời cám dỗ làm phai lạt,
Nên cố giữ gìn để được yêu.

Ngày nay cũng lại viết chữ yêu,
Chẳng màng màu tím ít hay nhiều.
Nhưng cần tình Mến và ơn Chúa,
Để nghĩa yêu thương đủ mọi chiều.

Ngày xưa ý nghĩa của chữ yêu,
Là muốn riêng ta được mọi điều.
Yêu người, yêu của, yêu danh vọng.
Chỉ cố gom thâu cho thật nhiều.

Nay dùng đời sống viết chữ yêu,
Thay cho mực tím, đẹp hơn nhiều.
Bình an hồn xác, đời thanh thản,
Mạnh vững lòng tin đủ mọi điều.

Hôm nay ý nghĩa của chữ yêu,
Lòng biết sẻ chia đủ mọi điều.
Cùng bao hoàn cảnh đời thương khó
Để được Tình Yêu Chúa thật nhiều.

Cuối cùng thì cũng viết chữ yêu,
Bằng lời cầu nguyện thêm thật nhiều.
Đầu ngày xin được tình yêu Chúa
Tối ngủ hết ngày... cũng xin yêu.
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NIỀM VUI CHIA SẺ
Đa-minh Đoàn

A

nh rời Khóa II Ngày với lòng
vui rộn rã. Ba ngày sốt mến ăn
năn, tràn đầy cảm xúc đứa con
hoang đàng trở lại. Dường như anh đã
gặp Chúa, khuôn mặt Ngài dịu hiền
biết bao. Trên đường về, anh chiêm
ngắm hoài bức ảnh “Thánh Tâm”, bức
ảnh Người Bảo Trợ tặng anh sau nghi
thức clausura. Đôi mắt Chúa tha thiết
nhìn anh, cho anh cảm nhận một tình
yêu rất đỗi ngọt ngào. Trong men say
cảm mến, anh hứa với lòng mình từ
nay “một tay nắm lấy Chúa, một tay
nắm lấy anh em”, sẵn sàng làm chứng
nhân cho Thầy Chí Thánh trên những
cảnh đời anh sẽ đi qua. Tuy nhiên, mọi
sự đâu có dễ dàng, hành trình Ngày
Thứ Tư đòi hỏi rất nhiều cố gắng.

Không lâu sau khóa học, anh được
tham dự Đại Ultreya đón tân
cursillistas. Những chia sẻ dạt dào xúc
động, những ánh mắt đằm thắm thân
thương làm anh choáng ngợp trong
niềm vui đã tìm thấy miền đất hứa. Khi
chia thành nhóm nhỏ, anh em nắm lấy
tay nhau làm một vòng tròn, cất lời cầu
nguyện, cùng bài hát đó, cùng câu kinh
đó, nhưng có gì thanh thoát, sâu lắng lạ
thường, lay động lòng anh. Âm vang
buổi hội làm anh nao nức, trông đợi
ngày Ultreya kế tiếp.
Kế đến, anh được sinh hoạt trong
Nhóm Nhỏ. Anh em san sẻ cho anh
những tâm tình nồng ấm gần Chúa, yêu
Chúa. Ai cũng siêng năng cầu nguyện,
tham dự thánh lễ, lần hạt Mân Côi…
Bản thân anh đức tin mong manh,
mang nhiều lầm lỡ, xưa nay ân hận đã
nhiều. Với bí quyết “Kiềng Ba Chân”,
anh hy vọng đời mình sẽ liên tục hoán
cải, sống vui, sống đẹp trong niềm cậy
trông. Anh thầm kêu lên: “Chúa ơi!
Đây rồi, Cursillo chính là cái cần thiết
cho con”.
Nhưng ngày tháng qua mau, mới đó đã
gần chục năm. Những Ultreya và họp
Nhóm Nhỏ cứ đến rồi đi. Anh chợt
nhận ra mình vẫn không có gì đổi khác.
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Ngọn lửa sốt mến bừng lên trong Khóa
Ba Ngày, một thời sưởi ấm hồn anh,
dường như dịu lại rất nhiều. Anh vẫn
tham gia đều đặn các sinh hoạt Phong
Trào, nhưng tham gia vì tinh thần trách
nhiệm, chứ chính những sinh hoạt ấy
không còn sức thu hút. Ultreya, dù
nhiều khi sôi nổi, hết gây ấn tượng như
thuở ban đầu. Họp Nhóm Nhỏ, chưa
họp anh đã biết từng “điệp khúc” đọc
kinh, xem lễ, lần chuỗi ra sao. Bản thân
anh, cuộc sống trầm lặng, tìm không ra
điều gì mới mẻ, hấp dẫn để chia sẻ.
Anh suy nghĩ mông lung. Chắc có gì
đó anh chưa hiểu, chưa nắm bắt được
cái tinh túy trong sinh hoạt
Phong Trào. Anh tìm đọc các tài
liệu Cursillo như “Cẩm Nang
Lãnh Đạo”, “Những Tư Tưởng
Nền Tảng…” sao thấy dài dòng,
nhiều khi khó hiểu, chữ nghĩa
mù mờ lãng đãng trôi đi.
May mắn cho anh là Khóa Ba
Ngày đã cho anh những giây
phút thiêng liêng cùng Chúa, dù ngắn
ngủi cũng đủ nhớ một đời. Thế nên,
anh không bỏ cuộc. Anh cầu cứu Thầy
Chí Thánh, nhiều lần đến trước bàn
thờ, đắm hồn trong ánh mắt yêu
thương diệu vời của Ngài, thinh lặng
cầu xin. Cho đến ngày ấy, trong phiên
họp Nhóm Nhỏ, một anh chia sẻ:
“Tôi đang lái xe trên highway, tay kia
vượt lên chen trước xe tôi. Tôi nổi
nóng, muốn phóng tới qua mặt hắn cho
bõ tức. Nhưng nhớ đến Lời Chúa ‘nếu

anh em không tha thứ cho người ta, thì
Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho
anh em’ (Mt: 6,15), tôi kịp nghĩ lại,
mình là cursillista phải biết tha thứ.
Biết đâu người ta đang vội công
chuyện. Mình cũng có lúc gấp gáp thì
sao. Tôi cầu xin Chúa giúp dằn cơn
giận và thấy bằng an. Nếu tôi đua với
người ấy, có thể đã gây tai nạn.”
Chuyện như thế xảy ra hàng ngày, anh
thường thấy không đáng quan tâm.
Vậy mà lần này, Chúa đã cho anh ngộ
ra một bài học lớn:
•

Chúa luôn ở bên và yêu thương

anh, hãy phó thác để Ngài hướng dẫn.
•
Cứ biến đổi bản thân mình
trước, Chúa sẽ biến đổi những người
chung quanh.
Thật ra, những điều ấy không có gì
mới, xưa nay anh nghe đã nhiều, nhưng
chưa hết lòng đón nhận mà thôi. Anh
xin Chúa giúp anh từ nay gắng công
thực hiện.
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Hôm sau, đang đẩy xe đi theo bà xã
trong chợ, thì một bà “xì” cũng vừa đẩy
xe vừa nhìn dáo dác kiếm đồ, đụng vào
xe anh. Bà ta quay phắt lại, trợn mắt, la
lên giận dữ. Nếu phải lúc khác, anh đã
cho bà ta biết “thế nào là lễ độ”, vì lỗi
của bà ta thật quá rõ ràng. Nhưng đang
cần áp dụng những điều mới học, nên
anh nhớ đến Chúa để lòng dịu lại, rồi
ôn tồn: “I’m so sorry”. Anh chưa kịp
sorry đến lần thứ hai thì bà ta đổi nét
mặt: “Sorry! It’s my fault”. Chẳng
những nhận lỗi về mình, trước khi đẩy
xe đi, “nàng” còn vui vẻ: “Have a nice
day”.

không thông báo cho gia đình hắn biết.
Nhìn bộ dạng hung hăng, nói chuyện
vô lý, rất dễ “nộ khí xung thiên”. Nhờ
hổm rày cầu nguyện và suy gẫm Lời
Chúa, nên bài học đã thấm, đôi mắt
Thầy Chí Thánh hiện lên trong tâm trí
dịu dàng nhìn anh. Anh điềm tĩnh nói
anh sorry vì tiếng cưa máy ồn ào đã
làm phiền họ, lần sau anh sẽ báo họ
biết trước. Chàng thanh niên nhanh
chóng thay đổi thái độ, nói “don’t be
sorry”, anh ta chỉ muốn biết để tránh
tai nạn, rồi bắt tay thân thiện bye-bye.
Từ đó, mỗi khi thấy anh sau vườn, hắn
vồn vã vẫy tay “How are you?”

Tới ngày họp Nhóm Nhỏ, anh hào
hứng đem ra chia sẻ, qua sự việc trên,
nhờ ơn Chúa nâng đỡ anh tránh được
rắc rối và cảm nhận bằng an Chúa ban
ra sao. Ai cũng chăm chú lắng nghe và
sôi nổi bàn thảo, khích lệ anh tìm thêm
cơ hội.

Cứ tưởng cam lòng nhẫn nhịn, chắc
mình phải chịu thiệt thòi, ai ngờ Chúa
cho lời quá. Từ đó anh áp dụng bài học
liên tục, không chỉ bên ngoài, ngay
trong gia đình, kết quả rất là mỹ mãn.
Bầy cháu phá phách, thay vì răn đe,

Ít bữa sau, anh thuê
người cắt cây sau
vườn. Nhà anh ở ngay
chân đồi. Dãy nhà phía
sau cao hơn cả ngọn
cây nhà anh. Việc cắt
cây bên anh không hề
ảnh hưởng đến họ. Vậy
mà một thanh niên,
dáng còn trẻ hơn cậu út
nhà anh, từ khu vườn
trên dốc đi xuống, hai
tay chống nạnh, hoạch
họe sao cắt cây mà
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anh kiên nhẫn dỗ dành. Các cháu
không những nghe lời, gương mặt các
cháu còn ánh lên niềm vui vì được nội
vỗ về, quyến luyến bên nội nhiều hơn.
Với ý thức dâng cho Chúa, anh sửa
mình từ việc nhỏ nhất. Anh vắt cái
khăn ngay ngắn, sắp đặt đồ đạc gọn
gàng, thôi mải mê trên internet, thay vì
mỗi ngày uống mấy chai bia, anh giảm
bớt từ từ rồi bỏ hẳn. Có lần anh vui vẻ,
đôi mắt sáng lên: “Những khi tôi ‘tiến
bộ’ đều được ‘my house’ trả công bội
hậu bằng nụ cười thật tươi”.
Nhưng, điều anh mừng nhất, nhờ áp
dụng bài học như trên, anh luôn có đề
tài chia sẻ khi họp Nhóm Nhỏ. Đề tài
nào cũng hấp dẫn. Hấp dẫn không phải
vì câu chuyện ly kỳ gay cấn, mà vì tình
yêu Chúa làm biến đổi cuộc sống nơi
anh. Anh cũng mong tới ngày họp
Nhóm để tâm hồn anh được nâng đỡ,
làm ấm lên lòng mến Chúa qua những
chia sẻ chân thành, đơn sơ của anh em.
Chẳng những thế, anh còn nhận ra sự
hữu ích của Ultreya. Mỗi người trong
Nhóm Nhỏ của anh tham dự các Nhóm
Thả Nổi, nghe chia sẻ chứng nhân và
cha Linh Giám tổng kết, cảm nhận
được gì, về nói lại cả Nhóm cùng nghe.
Qua đó, giúp nhau sống Ngày Thứ Tư

theo ước vọng trở nên men muối canh
tân môi trường xã hội.
Thế là, anh hiểu tại sao phải “liên tục
hoán cải”, tại sao “không có Ultreya và
họp Nhóm Nhỏ là không có Phong
Trào”. Ultreya và Nhóm Nhỏ thúc đẩy
anh hằng ngày thực hành ba phần Học
Đạo, Sùng Đạo và Hành Đạo bằng việc
làm cụ thể, rồi khiêm tốn chia sẻ với
anh em cảm nghiệm mật thiết với Chúa
qua việc làm đó. Như vậy, Ultreya và
Nhóm Nhỏ giúp anh nương tựa hoàn
toàn vào Chúa, tức là “một tay nắm lấy
Chúa”, đồng thời cũng giúp anh gắn bó
với anh em để giúp nhau biến đổi, đó
chính là “một tay nắm lấy anh em”.
Một bên có Chúa, một bên có anh em,
đâu còn gì lo lắng. Anh tự nói với
mình: “Tất cả trình bày rõ ràng trong
tài liệu Phong Trào, rõ như ban ngày,
vậy mà bấy lâu đọc hoài không hiểu.
Chúa cho ông Bonnin nghĩ ra phương
pháp sinh hoạt quá hay. Thật đáng bái
phục! Bái phục!”
Decolores!
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S

ách Lẽ Sống viết như sau: “Thời gian là liều thuốc chữa được mọi khổ đau...
Thời gian giúp chúng ta quên được dĩ vãng u buồn...”

Ðó là những câu nói mà chúng ta thường dùng để tự an ủi mình hoặc người
khác khi đứng trước thất bại, hay bất cứ một nỗi bất hạnh nào...
Thời gian không những giúp chúng ta chữa lành được nhiều vết thương trong
cuộc sống, nhưng thời gian còn là một kẻ phá hoại tàn nhẫn. Cái chết xảy ra hằng
ngày xung quanh chúng ta là một chiến thắng của thời gian. Sự sụp đổ của không
biết bao nhiêu đế quốc trên cõi trần này cũng là một chiến thắng của thời gian...
Nhưng chỉ có một sức mạnh thời gian phải nhượng bộ: đó là sức mạnh của
Tình Yêu. Chúng ta thường nói: Tình Yêu mạnh hơn sự chết. Ðúng hơn, chúng ta
có thể nói: Tình Yêu mạnh hơn Thời Gian, bởi lẽ thời gian không bao giờ có thể xóa
mờ được tình yêu.
Bất cứ một nghĩa cử yêu thương nào mà con người làm cho tha nhân, đều trở
thành bất diệt. Những nghĩa cử yêu thương trở thành bất diệt là bởi vì nó tham dự
vào tình yêu của Thiên Chúa. Người sống cho kẻ khác là người sống cho Chúa. Và
ai sống cho Chúa tức là sống mãi trong Tình Yêu.
Chả thế mà, trên giường hấp hối, thánh Monica đã nhắn nhủ con ngài là
Augustino như sau: "Mẹ chỉ xin con một điều là hãy nhớ đến mẹ khi tới bàn tiệc
thánh".
Có lẽ nhiều người trong chúng ta cũng đã được nghe nhiều lời van xin tương tự phát
ra từ môi miệng của những người thân của chúng ta, trước khi họ từ giã cõi đời.
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Nhưng xa mặt cách lòng, nhiều người trong chúng ta lãng quên những lời van xin
thống thiết ấy.
Cần được thương, cần được nhớ: đó là khát vọng tự nhiên của con người. Không ai
muốn là một hoang đảo cô đơn. Dưới cái nhìn Ðức Tin, lời van xin kẻ khác cầu
nguyện cho, còn chứng tỏ một lòng khiêm tốn, một thái độ chấp nhận cái giới hạn
mỏng manh bất lực của mình.
Ðể giúp chúng ta có dịp đáp lại thỉnh cầu của những người đã đi vào thế giới bên kia
và để thể hiện mối tình thông hiệp "các thánh thông công", Giáo Hội ngay từ buổi
đầu kỷ nguyên Kitô giáo đã cổ động việc tưởng nhớ cầu nguyện cho những người
quá cố. Những thế kỷ gần đây đã dành tháng 11 hằng năm cho việc đạo đức ấy.
Trong tinh thần này, Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston – Ngành Tiếng
Việt đã tổ chức Thánh Lễ Cầu Hồn vào tháng Các Linh Hồn hằng năm để cầu nguyện
cho các cursillistas thành viên của Phong Trào đã về cùng Chúa.
Chúng ta cầu nguyện vì chúng ta tin rằng thời gian đã không đưa họ đi vào quên
lãng. Trong tình yêu của Chúa mà chúng ta đang san sẻ cho những người xung
quanh, những người quá cố cũng sẽ được sống mãi. Còn lời kinh nào hữu hiệu hơn
cho những người quá cố cho bằng những nghĩa cử yêu thương của chúng ta.
[Thánh
Lễ
Cầu
Nguyện Cho Các
Cursillistas đã qua đời
ngày 3/11/2019 tại
Thánh Đường St.
Bernadette, Randolph,
Massachusetts]
Các Cursillistas đã
bước sang “Ngày Thứ
Năm” thuộc Phong
Trào Cursillo (xếp
theo thứ tự thời gian)
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* Liên Nhóm Springfield thuộc Phong Trào TGP Boston, thời gian chưa tách riêng
thành Phong Trào Cursillo Giáo Phận Springfield.
Trần Ngọc Ánh
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NHỮNG TẤM LÒNG
VÀNG
Giuse Trần Quốc Ân

Theo vận nước nổi trôi, chung cùng số
phận với bao nạn nhân của cuộc chiến.
Tôi bị vào tù, bị đưa ra miền Bắc và bắt
đầu trải qua kiếp tù ở nhiều trại cải tạo
khổ sai trên những vùng cao biên giới.
Mang thân phận tù đày, chỉ còn một
con đường là cắn răng chịu đựng
những đọa đày mà kẻ thắng trận dành
cho. Đòn hành hạ nặng nề nhất không
phải là những tháng ngày lao động cực
nhọc, cũng không phải là những đêm
lạnh buốt xương trên vùng sơn cước,
cũng không phải là những buổi tẩy não
kéo dài vì lúc đó hầu như ai cũng mũ
nỉ che tai, nhưng chính là sự hành hạ
tàn nhẫn nhất bởi những cơn đói triền
miền. Đói làm con người mất đi ý chí,
mất đi hy vọng, mất sức phấn đấu và
đôi khi còn đánh mất cả nhân cách.

Con gì nhúc nhích là ăn, cây cỏ gì
không đắng cũng cho vào miệng vì đó
là loại rau được những kẻ đói cơm đặt
cho một cái tên rất đẹp, rau “tằng u”
tức là rau tù ăn. Nói tóm lại, bỏ đói là
hình thức hành hạ nghiệt ngã nhất,
chính vì vậy mà vô số tù nhân đã không
đủ sức chịu đựng và bị quật ngã.
Tôi một thằng tù đói cùng đi với một
bạn tù đói, hai chúng tôi được phân
công vào rừng lấy củi, khi đi ngang qua
dãy chuồng heo nằm sau khu nhà bếp
bộ đội, chợt trông thấy một tên cán
binh từ nhà bếp xách một thùng đồ ăn
cho heo, hai chúng tôi bàn nhau núp
vào lùm cây chờ lúc tên cán binh đổ hết
đồ ăn vào máng heo, quay lưng đi, cả
hai sẽ đột nhập vào chuồng. Khi thấy
mọi diễn biến đã suông sẻ an toàn, hai
đứa tôi leo nhanh vào chuồng, một
máng đồ ăn gồm bắp và khoai sắn quá
hấp dẫn, mạnh đứa nào đứa nấy bốc.
Đang ăn ngon lành, bỗng nghe tiếng
quát sau lưng: Các anh làm gì thế?
Dám giành đồ ăn của lợn hả, muốn
chết phải không? Khẩn trương bước ra,
không tôi đánh chết. Nghe tiếng quát
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thất kinh hồn vía, cả hai đứng lên như
trời trồng, sợ sệt leo ra, đưa hai tay lên
đầu. Tên cán binh trợn tròn đôi mắt
nhìn chúng tôi với những tia lửa giận
dữ, gằng từng giọng:
 Ai cho phép các anh ăn đồ của lợn?
Tên gì? Ở đội mấy?
 Báo cáo cán bộ tôi tên Ân, đội 3
 Báo cáo cán bộ tôi tên Long , đội 3
 Các anh đã vi phạm kỷ luật của trại,
nghe rõ đây, tôi sẽ không bỏ qua.
 Bảo cho tôi biết, tại sao dám dành
đồ ăn của lợn? Nói nhanh.
 Báo cáo cán bộ, vì chúng tôi đói
quá.
Nghe xong y hạ giọng: Theo tôi vào
đây.
Hai chân đá vào nhau, hai hàm
răng đánh cầm cập, người run bắn lên
khi nghĩ đến một trận đòn khủng khiếp
sắp xảy đến, bởi đây là lẽ thường dành
cho người vi phạm và không hề có luật
trừ. Vừa kéo lê những bước chân nặng
nề chậm chạp vừa lòng dạ như lửa đốt
cúi mặt âm thầm cầu nguyện, “Mẹ ơi
xin cứu con”, còn bạn tôi lâm râm niệm
Phật. Vào tới nhà bếp, tên cán binh chỉ
tay về phía chiếc bàn nhỏ cạnh cửa ra
vào: Hai anh ngồi chờ đấy. Chúng tôi
ngồi xuống, lòng dạ như lửa đốt, tưởng
tượng sau trận đòn này chắc hết còn hy
vọng có ngày gặp lại vợ con. Hồi hộp
quá vì đã mấy phút rồi chưa thấy nó ra,
tôi đoán chừng chắc nó chưa kiếm
được một cây gỗ vừa ý (chuyện nầy tôi
đã có vài lần chứng kiến). Càng nghĩ,

nỗi sợ càng dâng cao, tim tôi như nghẹt
thở: Mẹ ơi xin cứu con, Mẹ ơi xin cứu
giúp con…
Đang chìm trong khủng hoảng
thì tên cán binh bước ra, thay vì cầm
gậy, y bưng một thau cơm độn khoai
mì với mấy con cá khô đặt lên bàn, nói:
Hai anh nghe đây, lần này tôi tha, tôi
cho hai anh ăn một bữa, từ nay cấm
không được ăn đồ của lợn, nghe rõ
chưa?
 Báo cáo cán bộ, nghe rõ.
Không tin vào những gì đang xảy ra,
hai chúng tôi vẫn không dám đụng đến
thau cơm mặc dầu nước miếng đã bắt
đâu ứa ra.
 Tôi ấp úng: Cán bộ cho… phép
thật?
 Tôi bảo cho phép là cho phép, ăn
no cấm mang về trại và không được
nói cho ai biết. Rõ chưa?
 Báo cáo cán bộ rõ, cảm ơn cán bộ.
 Được, ăn nhanh đi.
Thái độ của kẻ cai tù luôn thể hiện
mạnh mẽ qua giọng nói, nhưng lòng
nhân ái đã không giấu được qua ánh
mắt khi anh ta đứng nhìn chúng tôi ăn.
Mấy ai tin được giữa sa mạc nắng cháy
mà hoa hồng vẫn nở. Làm sao giữa bầy
lang sói mà tình người vẫn có thể cháy
rực. Mãi đến tận hôm nay lòng tôi vẫn
khắc ghi đây như là một phép lạ xảy
đến cho đời mình, chỉ có phép lạ mới
giải thích được một hành động tưởng
chừng như chỉ có trong những câu
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chuyện thần thoại. Vậy mà nó đã thực
sự xảy ra, xảy ra cho chính bản thân
tôi, qua đó tôi có cảm nhận sâu sắc
rằng chỉ có tình nhân ái mới có khả
năng xóa bỏ mọi ranh giới bạn thù. Kể
từ đó ý tưởng đem yêu thương vào nơi
oán thù đã bắt đầu nẩy mầm và bén rễ
trong tôi.
Không dừng lại ở đây, một lần nữa
lòng nhân ái lại được thắp sáng. Tôi kể
bạn nghe tiếp. Số là hai năm sau, cùng
một số anh em khác tôi được chuyển
trại lên Văn Bàng, nơi đây là vùng rừng
thiên nước độc nằm cạnh biên giới Việt
Nam và Trung Quốc, nổi tiếng với
những loài độc địa: Ruồi vàng, bọ chó,

gió Than Uyên. Những thứ này là
nguyên nhân gây ra nhiều thứ bệnh
hiểm nghèo như sốt vàng da, tiêu chảy,
kiết lỵ, đã cướp đi nhiều mạng sống
của tù cải tạo trong một thời gian ngắn.
Ngày ấy, khi đợt dịch kiết lỵ ập tới,
nhiều người không tránh khỏi, và tất cả
mọi người đều hoang mang lo lắng cực
độ không biết lúc nào đến phiên mình,
vì chỉ mới hơn 10 ngày đã có một số

bỏ mạng. Tính đến hôm nay là ngày
thứ 3 tôi bị kiết lỵ, toàn thân tôi rũ rượi,
sức lực hầu như đã cạn kiệt vì không
hề có được một viên thuốc. Không còn
đủ quần để mặc, như những người
bệnh khác, chúng tôi suốt ngày phải
ngâm mình dưới suối để tránh mùi tanh
hôi. Từng ngày chỉ còn biết buông xuôi
chờ chết, đang trong cơn tuyệt vọng,
đầu óc mê mẩn, bỗng nghe tiếng gọi
hốt hoảng: Ân, mày cũng bị kiết à?
Mấy ngày rồi? Tao thấy mày nặng lắm
rồi đó. Vừa nói xong tôi chưa kịp trả
lời, anh ta quay ngoắt bước đi. Mấy
phút sau anh trở lại:
-Ân, tao còn được mấy viên kiết
lỵ cuối cùng đem cho mày đây, uống
đi. Tôi mở to mắt, sửng sốt, thật không
đây! Một lần nữa không thể tin đây là
sự thật, bởi trong thời gian kiết lỵ đang
hoành hành, mọi người đều thủ thân,
có ai điên dại mà đem thuốc kiết đi cho
người khác trong lúc này, hơn nữa lại
là mấy viên thuốc cuối cùng, nó quý
hơn trăm vạn lần vàng bạc, hột xoàn,
kim cương, nó là vô giá. Thầm nghĩ,
bản thân tôi trong hoàn cảnh này chắc
chắn không thể nào có đủ can đảm làm
được. Quá mừng rỡ tôi đưa tay đón lấy,
vì xúc động, không cầm được nước
mắt, tôi nghẹn ngào:
 Mày cho tao, đến phiên mày lấy chi
mà uống?
 Mày đang cần, tao chưa cần, đến
lúc đó có Chúa Mẹ lo.
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Câu trả lời dứt khoát, chắc nịch toát ra
từ một tấm lòng vàng của một người
bạn tù không mấy thân đối với tôi lúc
này quả thật là vĩ đại. Tôi ấp úng:

cũng giúp ích không ít cho việc thể
hiện lòng nhân ái, vị tha, một sứ vụ mà
mỗi một chúng ta đang từng ngày tập
tành theo đuổi.

 Cảm ơn Hoàng, mày đã cứu sống
tao, tao nhớ ơn mầy suốt đời.
 Bỏ đi tám, uống lẹ đi.

Hai câu chuyện trên là tình người xứ
ta, câu chuyện sau đây là tình người xứ
Tây mà chắc chắn có rất nhiều quý bạn
đã được nghe kể, tuy nhiên câu chuyện
này nghe đi nghe lại vẫn thấy thú vị.

Bỏ 2 viên thuốc vào miệng, hớp một
ngụm nước suối, viên thuốc trôi xuống
ruột, tình người cháy bỏng khắp châu
thân, như thần dược, ngay buổi chiều
hôm ấy tôi đã có thể bước lên khỏi bờ
suối mà không còn sợ mang mùi xú uế
cho người khác.
Mấy ngày sau tôi đã khoẻ lại, cũng
mấy ngày sau 2 mạng
người đã ra đi. Sức mạnh
nào đã cứu sống tôi đây,
nếu không phải là mãnh
lực của lòng nhân ái.
Hành động cao cả tuyệt
vời này đã ăn sâu vào
tiềm thức, theo tôi suốt
cả cuộc đời và luôn nhắc
nhở tôi “Hãy mến yêu và
phụng sự Chúa trong
mọi người “để từng bước
phấn đấu thay đổi vai trò của mình từ
người đã từng nhận lãnh trở thành
người cho đi.
Gương sáng tình người không bao giờ
thiếu và cũng không hề dư khi tìm
kiếm để học hỏi. Càng trang bị thêm
cho mình những ví dụ điển hình lý thú
về lòng bác ái xảy ra đó đây tưởng

Trong một lễ tốt nghiệp cho các bác sĩ
y khoa năm 1920 có sự tham dự của
thủ tướng Anh, trong bài phát biểu và
chia sẻ một câu chuyện thật của đời
mình, vị bác sĩ trưởng khoa kể: Vào
một đêm cách đây 20 năm, bên ngoài

trời tối và lạnh, thình lình có một bà
mặt mày thất sắc chạy đến gõ cửa nhà
tôi và nói: Xin bác sĩ giúp cứu con tôi
đang bị bệnh nặng, tôi mặc vội chiếc
áo và chạy theo bà, đến nơi tôi đã khám
bệnh và kê toa thuốc cho con bà, bà rối
rít cảm ơn tôi và đưa cho tôi một ít tiền,
tôi bảo bà cứ giữ lấy vì tôi biết trong
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lúc này bà cần hơn tôi, tôi hứa sẽ tiếp
tục điều trị cho cháu. Vị khoa trưởng
kết thúc bài phát biểu bằng câu: Đây là
cách hành nghề y, khi trở thành bác sĩ
tức là khi cần phải đến với lòng nhân
ái vì đó là một trong những nghề
nghiệp gần gũi nhất với Thiên Chúa.
Ngay khi vị khoa trưởng vừa kết thúc
phát biểu, thủ tướng đã bước lên bục
giảng, bắt tay và nói với trưởng khoa:
Hãy cho tôi được phép hôn tay ông. Vị
khoa trưởng quá đỗi ngạc nhiên, thủ
tướng nói tiếp: Đã 20 năm tìm kiếm,
giờ này mẹ tôi chắc đã mỉm cười mãn
nguyện vì trước khi mất bà đã dặn dò
tôi cố tìm cho được ông để tỏ lời cảm
ơn. Tôi chính là là đứa trẻ trong câu
chuyện mà ông vừa kể.

mà trong mọi thời đại, mọi không gian,
mọi hoàn cảnh đều đang cần đến.
Xin dâng lên Ngài một lời cảm tạ và
một lời cầu nguyện đặc biệt cho hai vị
cứu tử của tôi trong thời giao lao lý và
cho tất cả những ân nhân đã đến trong
cuộc đời của tôi cũng như của bao
nhiêu người khác.

Đứa trẻ đáng thương ngày nào chính là
Sir Lloyd George thủ tướng Anh lúc
bấy giờ.
Một tên cai tù, một đồng tù, một bác sĩ
tất cả đã cùng có chung một trái tim
nhân ái rộng mở, một tấm lòng vàng
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Kế Hoạch Chuyển Giao
Sự Chuẩn Bị Cho Một Tương Lai Bền Vững Của Phong Trào
(Bài nói trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc năm 2018 tại Seattle, WA)
Kinh trước Rollo (tập Chỉ Nam trang 21)
Dẫn Nhập
Tôi tên là Trần Ngọc Ánh, tham dự khóa cuối tuần năm 1999 tại TGP Boston. Năm
2017 tôi được chọn giữ vai trò là Phối Hợp Miên của Miền 1 Ngành Tiếng Việt,
trước đó tôi có một thời gian khá dài làm Trưởng Trường Lãnh Đạo và liên tiếp hai
nhiệm kỳ làm Trưởng VPĐH Phong Trào TGP Boston. Hôm nay tôi được VPĐH
Toàn quốc phân công nói rollo “kế Hoạch Chuyển Giao - Sự chuẩn bị cho một tương
lai bền vững của Phong Trào”, cho cộng đồng nói tiếng Việt, cùng lúc với các
rollistas khác nói bằng tiếng Anh và Spanish cho cộng đồng của họ. Thật thú vị, khi
chúng ta có dịp bổ túc cho nhau trong cùng một thao thức chung của phong trào.
Thưa quý anh chị, thao thức chung đó là gì?

P

hong Trào Cursillo thân yêu
của chúng ta, cũng như bao
nhiêu tổ chức kinh doanh, xã
hội, văn hóa, tôn giáo cần có những
kế hoạch gì ngay hôm nay để có thể
luôn sẵn sàng cho các tình huống khi
mà các thành viên chủ chốt hết
nhiệm kỳ, từ chức, bị ốm bệnh hay
bất cứ lý do nào phải nghỉ sinh hoạt?
Câu trả lời là hãy chuẩn bị một kế
hoạch chuyển giao, vì theo
Benjamin Franklin, một nhà
thông thái và là một trong
những người sáng lập Liên
Bang Hoa Kỳ thì:
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“Thiếu chuẩn bị là bạn đang chuẩn bị thất bại”
(“By failing to prepare, you are preparing to fail.” – Benjamin Franklin)
Kế hoạch chuyển giao giúp phong trào thấu hiểu tiềm năng các thành viên trong Văn
phòng Điều hành, trong Trường Lãnh Đạo hiện tại và có kế hoạch mời gọi, phát
triển, đào tạo thành viên hiệu quả để luôn sẵn sàng cho việc lấp đầy các vị trí quan
trọng còn trống trong phong trào khi cần thiết.
Thế nhưng, trong Bản Tin Trung Ương gởi ra vào tháng 8/2009, quý anh chị có thể
đọc thấy đoạn sau đây, "chúng ta phải thành thật thú nhận rằng hiện đang có tình
trạng thiếu thốn thành phần lãnh đạo quyết tâm dấn thân thực sự và hiểu biết sâu sắc
về Phong Trào để hăng hái tham gia Trường Lãnh Đạo, phục vụ trong các Văn Phòng
Điều Hành Phong Trào Cursillo® cấp giáo phận cũng như các Nhóm Phục Vụ Miền.
Chúng ta nên trực diện thử thách này với lòng tự tin và ra tay làm việc, vừa cầu
nguyện, để thay đổi tình trạng này!”
Nội Dung
Vậy kế hoạch chuyển giao là gì? Tham khảo trên Wikipedia mở phần Anh Ngữ
chúng ta đọc thấy "kế hoạch chuyển giao là một quá trình để xác định và đào tạo các
người lãnh đạo mới, những người có thể thay thế các người lãnh đạo kỳ cựu khi họ
ra đi, nghỉ hưu hoặc chết" (lặp lại). Nó đòi hỏi phải đào tạo các nhân viên cơ hữu có
tiềm năng để điền khuyết các vị trí quan trọng, do đó làm tăng sự sẵn sàng của những
người có kinh nghiệm và có năng lực hầu họ được chuẩn bị để sẵn sàng đảm nhận
những vai trò này khi cần đến.
Dưới đây là đề nghị bốn bước để thực hiện việc này:
Xác định những người có tiềm năng lãnh trách nhiệm lớn hơn trong
Phong trào:
Mời người đó tham gia;
Giúp người đó thăng tiến trong vai trò lãnh đạo;
Trao trách nhiệm.
1)
Xác định những người có tiềm năng lãnh trách nhiệm lớn hơn trong
Phong Trào:
 Trong Môi trường / Mời Chọn khóa sinh cho Khóa Ba Ngày
Trong Cẩm nang Lãnh đạo, phần Tiền Cursillo và chọn lựa ứng viên, chúng ta đọc
thấy. "Tiêu chuẩn lựa chọn phải luôn luôn căn cứ trên hiệu quả dậy men môi trường
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và các hoàn cảnh của ứng viên". Vì là bạn của ứng viên, chúng ta có thể tìm ra những
nhà lãnh đạo tiềm năng cho phong trào. Chúng ta cần phải suy nghĩ điều này là nhiều
giáo phận có vẻ tập trung chủ yếu vào việc có khóa cuối tuần hơn là liên kết các tân
Cursillistas vào việc sống ngày thứ tư của họ.
 Trong Nhóm thân hữu và Ultreya
“Mục tiêu tiên quyết của Hậu Cursillo, tức là Hội Nhóm Thân Hữu và Ultreya, là
cung cấp phương tiện cho mỗi cá nhân bền chí cố gắng sống đời sống Kitô hữu, làm
như men trong bột ngay tại nơi chốn độc đáo mà Chúa đã cấy trồng họ, trên trần thế
và tại các môi trường riêng của họ” (Cẩm Nang Lãnh Đạo). Khi một cursillista làm
tốt công tác này, thể hiện qua việc chia sẻ đời sống sùng đạo, học đạo và hành đạo
trong hội nhóm thân hữu, cũng như tích cực tham gia các sinh hoạt của ultreya, thì
họ là một người lãnh đạo Cursillo tiềm năng.
 Trong Trường Lãnh Đạo
Trường Lãnh Đạo là nơi tập hợp tất cả các thành phần lãnh đạo bao gồm các Kitô
hữu là những người lãnh đạo trong môi trường sống của họ. Tuy nhiên người lãnh
đạo Kitô Giáo là một ơn gọi cá biệt. Trường LĐ làm nổi bật các cá nhân này vì người
lãnh đạo của PT vốn là những người lãnh đạo tự nhiên của Kitô Giáo.
2)

Mời người đó tham gia

Trong tất cả các giai đoạn của Cursillo (Tiền, Khóa Ba Ngày và Hậu Cursillo), những
cá nhân được chuẩn bị cho vai trò lãnh đạo phong trào. Họ nên được chọn và mời từ
một cộng đồng hiện đang có sẵn, trong đó họ đã là những cột sống rồi và có khả
năng làm cho Kitô Giáo trở thành cột sống; để làm dậy men môi trường bằng Phúc
Âm. Từ những cộng đồng ấy họ có thể được chọn mời:








Vào Phong trào
Vào Nhóm Thân hữu
Dự Ultreya thường xuyên
Vào Trường Lãnh Đạo
Làm Trợ Tá Khóa, Rollista
Điều hành sinh hoạt Ultreya
Phụ tá các khối ban trong VPĐH
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3)

Giúp người đó thăng tiến trong vai trò lãnh đạo.
 Khuyến khích, cổ vũ

Sự quan tâm trong tình bạn chân thành, lắng nghe, lời động viên, khen ngợi, thực
hiện palanca là những khích lệ cổ vũ hữu hiệu giúp đối tượng thăng tiến trong vai
trò là người lãnh đạo của họ.
 Tĩnh tâm
Thường xuyên tổ chức các buổi tĩnh tâm cho tất cả Cursillistas để tạo cơ hội làm
bạn, nhóm lại tình bạn, và đào sâu hơn ba cuộc gặp gỡ với bản thân, với Chúa Kitô
và với tha nhân đã được khám phá trong Khóa 3-Ngày Cursillo.

 Hội thảo
Khuyến khích các lãnh đạo Phong Trào Cursillo Giáo Phận tham dự các buổi Hội
thảo Lãnh đạo Cursillo đã được khai triển để sử dụng ở cấp Miền và trong vài trường
hợp ở cấp Giáo Phận để thăng tiến và hướng dẫn các lãnh đạo Cursillo đi đúng với
mục đích nguyên thủy và thích hợp của Phong Trào Cursillo cấp Giáo Phận, Miền
và Quốc Gia.
 Khóa CDC
Tổ chức khóa Cursillo de Cursillos (CDC) trong giáo phận của bạn là một cách tuyệt
vời để mở rộng kiến thức và cam kết của ngày thứ tư. Hội thảo ba ngày này cung
cấp một kho tàng kiến thức và kinh nghiệm sống về điều thiết yếu trong tâm lý, mục
đích và phương pháp của Phong trào. Lý tưởng là tất cả các thành viên VPĐH và
TLĐ đều tham dự và thảo luận về tình trạng của PT tại giáo phận của họ. Dĩ nhiên
chúng ta cũng cần mời gọi các cursillistas khác là những người có thể sẽ trở thành
những người lãnh đạo của phong trào.
 Tham dự Đại hội Miền và Quốc gia
Mỗi năm, phong trào quốc gia tổ chức một đại hội toàn quốc thường là tại một trường
đại học công giáo nổi tiếng trên toàn quốc (mỗi năm tại một trường khác nhau).
Trong khi đó, các Miền cũng tổ chức đại hội Miền một năm hai lần thường là vào
Mùa Xuân và Mùa Thu. Đây là những cơ hội quý báu cho các nhà lãnh đạo phong
trào từ nhiều giáo phận khác nhau, từ nhiều ngôn ngữ khác nhau gặp gỡ, trao đổi và
học hỏi nhau các kinh nghiệm hoạt động, và nhất là cùng nhau gặp gỡ Chúa Kitô
Thầy Chí Thánh trong tinh thần “một tay mắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị
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em”. Chúng tôi đề nghị các TLĐ, các VPĐH giáo phận khuyến khích và tạo cơ hội
cho các thành viên của mình được tham dự các đại hội này.
 Quyển Sách thực tiễn và thẳng thắn nhất về lãnh đạo Phong trào Cursillo là
cuốn “Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi” (Whom Shall I Send?) của Linh
Mục Frank S. Salmani.” Tôi muốn khuyến khích các bạn sử dụng cuốn sách
này trong Trường Lãnh Đạo của các bạn - có thể là 1, 2 hoặc 3 lần. Việc
tham gia làm người lãnh đạo Cursillo là một ơn gọi - lời mời gọi đến từ
Thiên Chúa.
4)

Trao trách nhiệm

Điều đầu tiên mà nhà lãnh đạo cần làm là loại bỏ mọi tham vọng và ham muốn quyền
lực. Là những người lãnh đạo Cursillo, chúng ta phải quan tâm đến việc duy trì cái
gì là đúng và không quan tâm đến việc duy trì vị thế của chúng ta. Người ta không
nên quan tâm đến việc kiểm soát, mà là về phục vụ, trách nhiệm và minh bạch. Trong
Phong trào Cursillo, Trưởng Phong trào, Linh hướng, các thành viên Văn phòng
Điều hành được kêu gọi để đứng vững trên sự thật, cho dù đó có đe dọa đến "vị thế"
của mình hay không. Tất cả các Cursillistas đều có vai trò quan trọng, mang Chúa
Kitô đến cho người khác, bất kể danh hiệu chính thức của họ có thể có hay không.
Trong Cẩm Nang Lãnh Đạo cũng như Nội Quy Điều Hành đều có các quy định về
nhiệm kỳ. Đây là một điểm tích cực trong sinh hoạt của phong trào Cursillo chúng
ta. Các phong trào giáo phận cần có nội quy sinh hoạt và tổ chức các kỳ bầu cử
VPĐH theo đúng nội quy của mình. Nhưng không phải chỉ là những trách vụ theo
nội quy, mà còn mời các cursillistas chia sẻ chứng nhân trong ultreya, làm trợ tá
trong khóa cuối tuần, hay trình bày một rollo trong khóa hội thảo, v.v.
Kết Luận
Thưa quý anh chị,
Tôi xin nhắc lại một đoạn văn mà tôi đã nói đến trong phần dẫn nhập, đó là đoạn
trích trong Bản Tin Trung Ương gởi ra vào tháng 8/2009: "Chúng ta phải thành thật
thú nhận rằng hiện đang có tình trạng thiếu thốn thành phần lãnh đạo quyết tâm dấn
thân thực sự và hiểu biết sâu sắc về Phong Trào để hăng hái tham gia Trường Lãnh
Đạo, phục vụ trong các Văn Phòng Điều Hành PT Cursillo® cấp giáo phận cũng
như các Nhóm Phục Vụ Miền. Chúng ta nên trực diện thử thách này với lòng tự tin
và ra tay làm việc, vừa cầu nguyện, để thay đổi tình trạng này!
Chúng ta cần các nhà lãnh đạo ở tất cả các cấp độ trong phong trào của chúng ta
(Trường Lãnh Đạo, Văn phòng Điều hành và Nhóm Phục Vụ Miền v.v…) để bảo vệ
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sự toàn vẹn và tính xác thực của Phong Trào Cursillo bằng cách gìn giữ và cổ võ
Đặc Sủng Căn Bản “loan truyền tin vui nhất của thực tại khả quan nhất, đó là Thiên
Chúa trong Chúa Kitô yêu thương chúng ta. Được truyền đạt bằng phương tiện hữu
hiệu nhất, đó là tình bạn.”
Chúa Giêsu đã có một kế hoạch chuyển giao tuyệt vời, khi Ngài truyền lệnh cho
những người theo Ngài trong Mathew 28:19, "vậy anh em hãy đi và làm cho muôn
dân trở thành môn đệ." Họ được khuyến khích đi loan báo Tin Mừng và giúp người
khác truyền bá thông điệp này. Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta được kêu gọi làm như
vậy. Cursillo khuyến khích chúng ta chia sẻ Tin Mừng rằng Thiên Chúa yêu thương
chúng ta bằng cách kết bạn, là bạn và đưa bạn đến với Chúa Kitô. Tất cả chúng ta
đều được kêu gọi sống Ngày Thứ Tư của mình, tuy nhiên một số người được kêu
gọi trở thành các nhà lãnh đạo Cursillo. Thông qua lời cầu nguyện, chúng ta nhận ra
những gì Thiên Chúa muốn chúng ta trở thành. Chỉ cần suy nghĩ về điều này - Chúa
Giêsu đã kêu gọi một số ngư dân bình thường theo Ngài và trở thành môn đệ của
Ngài. Những người bình thường này đã làm những việc phi thường trong danh Đức
Chúa Giêsu. Bạn sẽ nhận diện và kêu gọi ai trong giáo phận của bạn để đóng vai trò
lãnh đạo trong Phong trào Cursillo? Mỗi cán bộ phong trào chúng ta, mỗi TLĐ, mỗi
VPĐH chúng ta hãy lập một kế hoạch chuyển giao và cầu nguyện trong tinh thần
"Hãy để Chúa dẫn dắt bạn, thì bạn có thể dẫn dắt người khác."
“Lập kế hoạch là đưa tương lai vào hiện tại để bạn có thể làm điều gì đó về ngày
mai ngay bây giờ.” (Planning is bringing the future into the present so that you
can do something about it now.) Alan Lakein
Tài liệu tham khảo:
Cecelia Hamilton in Succession
Planning
Cẩm Nang Lãnh Đạo 2006
Nội Quy Điều Hành 2017
Bản Tin thư Quốc gia – tháng 8/2009
Bản Tin thư Quốc gia – tháng 10/2009
Bản Tin thư Quốc gia – tháng 6/2014
Succession planning – Wikipedia
Profiles International Sea Bloc,
imagine great people
Alan Lakein in How to Get Control of Your Time and Your Life
John R. Wood in Dynamic Catholic
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CÙNG THẦY RA KHƠI
Kitô Hữu, được Thánh Linh soi dẫn
Gọi mời con, đến dự khoá ba ngày.
Chứng chỉ Ngài, ghi dấu ấn tình yêu.
Đã an bài, và chọn con từ trước.
Ngày mãn khoá, con nhận bằng tri ân.
Quỳ trước Thiên Nhan, không ngăn được lệ mừng.
Sao quên được lời thề, chiều ngày đó.
Khắc mãi trong tim trọn một đời.
Trước anh, em. Con lãnh nhận lời Chúa.
Hứa thi hành, để sống Ngày Thứ Tư.
Đường xuống núi, ghập ghềnh, hay sỏi đá.
Con phó thác trông cậy, Chúa đỡ nâng.
Mau xuống thuyền, căng buồm con thả lưới.
Bạt núi đồi, gieo vãi hạt giống đức tin.
Ai gieo trước, ai gặt sau khi chín
Cùng gom vào trong kho lẫm nhà Cha.
Nặng trĩu trên vai, con dâng lời cảm tạ.
Nhịp lừng vang, Cursillista hành khúc.
Mở rộng nước trời, nay con xin dõi bước.
Đem tin mừng, đến những nơi tối tăm.
Là ước nguyện, ngày con đi xuống núi
Bằng sứ điệp, của người Cursillista.
Đường lữ hành, chông gai không nao núng.
Lời hẹn thề, như giục giã hồn con.
Cuồn cuộn, từng lớp sóng cứ trào tuôn.
Trí đã thỏa, Ngài nắm tay con dẫn.
Cùng Thầy, ra khơi với tháng ngày.
Giuse Thiên Văn Nguyễn
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HAI MƯƠI NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG
Cursillista Trần Việt Long
C.Đ. Emmauel, East Boston

Sau ngày mãn khóa III Boston do
Phong Trào Cursillo Boston tổ chức
từ ngày 12 đến ngày 15 tháng năm
2001, tôi luôn luôn băn khoăn trăn trở,
không biết mình phải làm gì để đáp lại
tình yêu của Thầy Chí Thánh. Một
sáng Chúa Nhật hạ tuần tháng 7-2001,
tôi đến họp nhóm tại nhà anh chị
Nguyễn Thanh Quân để gặp gỡ, chia
sẻ, học hỏi lẫn nhau hầu thăng tiến đời sống Ngày Thứ Tư.
Sau khi họp nhóm xong, một số quý anh chị đề nghị với tôi: “Bác Long, Bác thành
lập Hội Legio Mariae trong Cộng Đoàn mình đi Bác. Chúng cháu rất muốn tham gia
vào Hội để theo Mẹ học hỏi và làm việc tông đồ phục vụ tha nhân”. Tôi nghe những
lời tâm tình thân thương, tha thiết và rất chân thành của quý anh chị, tôi cảm thấy
mình có trách nhiệm gần gũi và kính mến Mẹ niều hơn. Đồng thời lúc ấy hầu như
có sự thúc bách của Thầy Chí Thánh và Chúa Thánh Thần đánh động lòng tôi, nên
tôi cũng mạnh dạn trả lời. “Được, quý anh chị cố gắng cầu nguyện thật nhiều, xin
Mẹ giúp chúng ta thực hiện ước mơ ấy. Một điều mà chính Mẹ cũng đang mong chờ.
Một điều làm cho tôi hết sức lo lắng, vì Cộng Đoàn mình quá nhỏ bé, hơn nữa số
giáo dân rất khiêm tốn, việc thành lập Hội không phải dễ. Ngoài ra, phải trình cha
Quản Nhiệm để xin ý kiến của ngài, rồi chúng ta sẽ thực hiện”.
Trước giờ thánh lễ Chúa Nhật hôm ấy, tôi đã trình cha và bàn bạc vấn đề. Thế là
được sự đồng ý và khích lệ của cha Quản Nhiệm Bosco Phạm Trung Thực. Tôi rất
vui mừng và tiến hành việc thành lập Hội. Trong vòng một tháng, vừa mời gọi ghi
danh, vừa thực tập sinh hoạt sau thánh lễ mỗi Chúa Nhật. Đúng là “Vạn sự khởi đầu
nan”. Do đó, tôi chỉ biết kêu cầu cùng Thầy Chí Thánh và bám víu vào Mẹ, xin Mẹ
hướng dẫn, dìu dắt, soi sáng và đồng hành với con. Con xin tạ ơn Chúa và Mẹ đã
nhận lời con cầu xin, và cho con tìm ra hướng đi và những tư tưởng tốt lành:
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•
Thứ nhất: Hãy đến tham dự để học hỏi cách sinh hoạt của các tiểu đội đã
trưởng thành, đồng thời xin xem một số tài liệu để làm kim chỉ nam.
•
Thứ hai: Mời Ban HĐQT Curia Mẹ Lavang và Ban Điều Hành Praesidium
Mẹ Thăm Viếng đến tham dự buổi họp.
Tất cả những ý định đã được HĐQT Curia Mẹ La Vang cũng như Ban Điều Hành
Tiểu Đội Mẹ Thăm Viếng sẵn sàng đáp ứng.
Sau đó, chúng tôi bầu ra một Ban Điều Hành theo Thủ Bản chỉ dẫn. Đồng thời, chính
thức ra mắt Cộng Đoàn vào dịp lễ kính Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7-10-2001. Lấy
tước hiệu “Thánh Mẫu Mân Côi” làm Bổn
Mạng. Tổng số hội viên lúc ban đầu là 23, gồm
14 hội viên hoạt động và 9 hội viên tán trợ. Tất
cả đều được tuyên hứa vào dịp lễ Acies tháng
3 năm 2002 tại hội trường nhà thờ Thánh Phêrô, Dorchester.
Thế là Mẹ đã bancho CĐ. Emmauel, E.Boston
một Praesidium trưởng thành.
Xin Đức Mẹ là Nữ Tướng Tối Cao của quân
binh Legio Mariae luôn luôn hiện diện và đồng
hành với chúng con trong mọi nơi, mọi lúc và
mọi hoàn cảnh, để chúng con tiếp tục tiến bước
đường hoạt động tông đồ và thánh hóa bản
thân, để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các
linh hồn.
- Theo chân Mẹ, chúng con không lạc lối.
- Tựa vào Mẹ, chúng con không sợ ngã.
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CHUNG TAY NỐI LẠI NHỊP CẦU
Cao Nguyên/Boston

Viết cho các bạn Cursillistas của tôi.
Riêng tặng Teresa, người tôi thương mến.
Hỡi ai dong duổi đường cát bụi...
Tôi quen biết chị và gia đình đã khá
lâu, tuy không cùng cộng đoàn. Đôi lần
nửa đùa, nửa thật tôi tinh nghịch chọc
chị và nói là: "Em nhất định sẽ viết một
câu chuyện có thật về gia đình chị... "
Chị đỏ cả mặt:
- Đừng, đừng, chị đừng nói thế em mắc
cỡ lắm, không xứng đáng tí nào cả chị
ơi!!!
Tôi vẫn không tha:
- Một gia đình gương mẫu như chị thì
phải đốt đèn mới tìm được ở một đất
nước văn minh bậc nhất trên mặt đất
này đấy chị.
Này nhé:
- Tìm đâu một gia đình mà mỗi người
một việc tham gia các Hội Đoàn, Ca
Đoàn trong một Giáo Xứ có quá đông
giáo dân như vậy?
Chị ôn tồn giải đáp, khó lắm, không dễ
tí nào nhưng mình luôn cố gắng chu
toàn bổn phận hằng ngày và luôn
chuyên chăm cầu nguyện, chạy đến
Chúa, Mẹ để xin trợ giúp. Nói xong,

chị lấy vòng chuỗi Lòng Thương Xót
Chúa trong tay ra tươi cười:
- Bùa hộ mạng đây!!! Bất cứ khi nào ở
một mình, em lần hạt và đọc ra tiếng,
như thể để Chúa, Mẹ nghe tiếng con
mình đang thỏ thẻ, khấn xin vậy. Đọc
thầm sợ Các Ngài "nặng tai" không
nghe thấy... Khi lái xe, em đọc kinh và
tâm sự với Chúa, với Mẹ thay vì nghe
nhạc... Thói quen này đã giúp em sống
gần Chúa và xin Ngài thương em, cùng
tất cả những người thân quen, gia đình,
bạn bè và cả những người không
thương mình nữa.
Tôi nói với chị:
- Em rất giống chị ở chỗ này, lên xe,
trước khi đề máy là làm dấu Thánh Giá
phó dâng linh hồn và xác trong Tay Ba
Đấng, vì mình cẩn thận nhưng còn kẻ
khác thì sao? Sau đó em đọc kinh từ
khi rời nhà cho đến lúc dừng xe. Em
luôn mặc cả với Đức Mẹ là con quên
nhiều Kinh Nguyện lắm, nhưng Mẹ
đừng để con thiếu Kinh Kính Mừng
trong đời con, nha Mẹ. Em chỉ xin có
vậy thôi thì Mẹ nào đành quên, phải
không chị? Vả lại, lên xe nghe nhạc thì
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em thấy rõ là phí giờ vô ích quá. Chị
gật đầu lia lịa, em đồng ý với chị điều
này. Tôi reo lên với chị:
- À, thì ra 2 đứa mình cũng có khá
nhiều nét giống nhau, không chừng có
cùng "Mẫu Số" chung nữa đây!!! Chị
cười ngất...
- Đúng vậy, nhưng em thì không ở
được lâu. Vào rồi ra, coi như chỉ nếm
thử cơm Nhà Chúa thôi. Có lẽ Chúa
gọi nhiều mà chọn ít chăng?
Tôi nhanh nhảu:
- Không phải Chúa không chọn mình
mà là mình không chọn Chúa mới
đúng, chị ạ!
Nói xong 2 chúng tôi nhìn nhau và phá
lên cười khanh khách giữa chỗ người
qua kẻ lại, những tưởng như chỉ mình
2 chúng tôi nơi đây. Nhìn nét mặt và
nhất là đôi mắt chân tình của chị làm
tôi thấy vui lây. Tôi hug chị thật lâu với
lòng cảm mến và áp vào má chị:
- Thánh Cả của em ơi, em rất ngưỡng
mộ chị, thương yêu các cháu và cả
"Ông" Giuse của chị
nữa đấy. Chị là gương
sáng cho rất nhiều
người trong đó có em
đây! Môi cười rất từ
tốn, chị lắc đầu như
xua đi những lời tôi
khen tặng, vì chị
nghĩ, người lịch thiệp
như tôi thì lời khen

luôn nhiều hơn là tiếng chê bai thế này,
thế nọ.
Chị một mực từ chối những lời yêu
thương khen tặng của tôi. Tôi ôn tồn
nói với chị: "Tất cả là Hồng Ân", Chúa
cho ai người ấy mới được chứ không
dễ đâu, nha chị. Vả lại, chị không nhớ
Phúc Âm Chúa đã nói:
- Nào có ai thắp đèn rồi để dưới gầm
bàn đâu, nhưng đặt trên giá cao để soi
cho cả nhà...
Cái đèn của chị thì em đây rất cảm
phục, nhưng không chắc gì mà theo
kịp. Nghe thế chị bẽn lẽn như con gái
tuổi 13, rất dễ thương...
Chợt cell phone trong giỏ xách của chị
reng dậy trời, chị lúng túng... Chết,
chết, nhà em đang chờ nãy giờ cũng lâu
rồi nên mới gọi phone đây. Mình gặp
lại nhau khi có thể nhé. Tôi nói vọng
theo:
- Chị nói với "Phu Quân" là, Thánh Cả
Giuse chỉ biết mỉm cười chứ không càu
nhàu, nhăn nhó đâu nhé!
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Chị vừa chạy lúp xúp vừa quay lại vẫy
tay chào tôi trông tội nghiệp làm sao
ấy. Chắc ra xe lại bị một trận em...
em... em... không chừng! Tự dưng tôi
nảy ra ý định muốn chạy lại tiệm chị để
xem: "Cây và gió" có yên lặng hay
không?
Bây giờ đến phiên tôi, phone trong giỏ
cũng rộn ràng reo lên, con gái tôi gọi:
- Mama ơi! Mama ở đâu vậy? Chừng
nào mama về? Mình muốn Pizza với
mild chicken wings nhé!
Nghe tiếng con, nhìn đồng hồ tôi mới
thấy mình đã thất hứa với con để con
bé chờ dài cả cổ. Tôi vội xin lỗi con và
nói:
- Sorry con, mama đi Pizza Hut ngay
đây, con chờ mama thêm tí thôi.
Vắng đi một thời gian không gặp chị,
tôi nghĩ mình cần thăm hỏi nhau. Lợi
dụng lúc tiệm vắng người, tôi phone
cho chị. Đầu bên kia chị rất vui mừng
khi nghe tiếng tôi, lúc này chị đang bận
và tôi nghe một tràng tiếng Spanish
ngọt lịm của chị nói với khách đến tính
tiền.
- Chà, hôm nay em mới nghe được tài
nói tiếng Xì (Spanish) của chị, giỏi
thật; vậy mà từ trước đến giờ em mù
tịt. Nghe chị nói em cứ nghĩ là amiga
nào chứ!

- Ở đây mà không nói được tiếng Xì thì
khó mà buôn bán lắm đấy chị. Em vẫn
phải học mỗi ngày để nói chuyện với
khách, nếu không khó mà làm ăn được.
Vì miếng cơm manh áo nên phải cố
gắng thôi.
Thăm hỏi và trao đổi với chị, tôi biết
được chị cũng là một Cursillista như
tôi, nhưng sau khóa học cuối tuần về
thì chị không sinh hoạt với Liên Nhóm,
phần thì công ăn việc làm, phần thì
ngại tham dự các buổi Ultreya hàng
tháng của Liên Nhóm. Chụp lấy cơ hội
tôi hỏi chị:
- Chị Khóa mấy và năm nào? Em đây
cũng lính mới tò te thôi, nhưng em rất
thích Phong Trào Cursillo. Em mời chị
trở lại sinh hoạt với Phong Trào nhé.
Nếu được em mời chị vào Trường
Lãnh Đạo và trở lại với Liên Nhóm
nhé. Trường Lãnh Đạo cũng như Liên
Nhóm, mỗi tháng chúng ta chỉ họp một
lần thôi. Chị cố gắng đi, em sẽ xin
Thầy Chí Thánh nắm tay và dắt chị trở
về với Phong Trào. Em cầu nguyện cho
chị trong Thánh Lễ Misa mỗi sáng lúc
7:00 a.m. kể từ hôm nay.
Chị rất cảm động hứa với tôi là sẽ cố
gắng, vì bỏ Phong Trào đã 7, 8 năm

Chị cười nói:
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nay nên ngại quá. Chị cầu nguyện cho
em để xin Thầy Chí Thánh và Chúa
Thánh Linh hướng dẫn em nhé. Nghe
chị gọi đến Danh Thầy Chí Thánh,
lòng tôi rộn rã không sao nói hết. À, thì
ra dù bôn ba, không sinh hoạt với
Phong Trào nhưng chị vẫn luôn ôm ấp
những gì chị đã gặt hái được trong
Khóa Ba Ngày. Tôi mừng lắm, mừng
hơn cả ngày thơ chờ mẹ về chợ.
Sắp đến dịp Đại Ultreya, Liên Nhóm
Augustinô chúng tôi Mừng Lễ Quan
Thầy Augustinô. Tôi dâng Tuần Cửu
Nhật Kính Chúa Thánh Thần để cầu
nguyện cách riêng cho chị. Ba tuần, rồi
2 tuần, ngày nào tôi cũng nghĩ đến chị
và đầu óc thì vẽ ra cảnh vui mừng như
ngày hội mà tôi vẫn hằng mơ ước suốt
thời gian qua... Tôi báo cho anh Liên
Nhóm Trưởng hiệp thông cùng tôi để
cầu nguyện cho chị. Và đây là món quà
mà Thầy Chí Thánh đã ân thưởng cho
Liên Nhóm chúng tôi trong dịp mừng
Bổn Mạng năm ấy.
Ngày vui mừng đã đến, tôi mời chị
tham dự, chị vui vẻ nhận lời. Cũng
trong dịp này, người em gái của chị từ
Việt Nam sang thăm. Chị chia sẻ với
tôi, ở Việt Nam thì cô em cũng là một
Cursillista và đang sinh hoạt trong
Trường Lãnh Đạo. Em rất muốn mời
nó tham dự ngày vui này, nhưng ngại
quá, chị nghĩ sao? Tôi tha thiết xin chị
mời cô em này cùng đi với chị. Tôi cho
chị biết trước là tôi sẽ xin anh Trưởng
Liên Nhóm mời cả 2 chị em chia sẻ

cảm nghiệm và chứng nhân trong dịp
này. Chị vui vẻ nhận lời. Khi nghe
người em gái chia sẻ Ngày Thứ Tư của
mình, tôi nói nhỏ với chị:
- Chị thấy sao? Em gái chị đã cho mọi
người những giây phút đậm đà, sống
động về Phong Trào, vậy lẽ nào chị từ
chối lời chia sẻ với mọi người hôm
nay?
Chị vui vẻ gật đầu và nói:
- Chị yên tâm, em sẽ cố gắng, tuy cũng
run lắm, vì đã quá lâu không sinh hoạt
với Phong Trào.
Lòng tôi vui mừng khôn tả khi nhìn
thấy niềm vui của một cuộc trở lại rất
ngoạn mục của bạn tôi. Chị sung sướng
sống lại những giây phút thần tiên với
các anh chị em Cursillistas trong Đại
Gia Đình Cursillo-Việt Nam thuộc
Tổng Giáo Phận Boston.
Ít lâu sau đó tôi mời chị vào Nhóm
Thân Hữu của tôi. Chị nhận lời đến
họp với chúng tôi. Hôm đó, nắm tay
nhau chúng tôi cùng hát Kinh Chúa
Thánh Thần và cầu nguyện. Tôi rất
cảm động dâng lời nguyện đón tiếp chị.
Quả thật, Thiên Chúa chúng ta là Thiên
Chúa có thật và đang hiện hữu chứ
không như những Thần Linh của các
Tôn Giáo khác. Tôi tin và xác tín Chúa
chúng ta là Đấng Thánh, không những
chỉ Thánh mà còn là Thánh, Thánh,
Thánh, ngàn trùng Chí Thánh!!! Nhìn
sang chị, đôi môi mọng đỏ run run, cặp
mắt long lanh ngấn lệ vui mừng...
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Đó là ngày chúng tôi cùng bắt đầu
hành trình ngày thứ 4 có Thầy Chí
Thánh cùng đồng hành. Trong thâm
tâm tôi hình ảnh Teresa yêu quý của
ngày đầu họp Nhóm Thân Hữu luôn
sống động mà chắc hẳn tôi sẽ không
quên.

Lạy Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của
chúng con, xin ấp ủ và gìn giữ chúng
con luôn sống trong tình thần: "Một tay
nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh chị
em..."

De Colores!
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NGƯỜI CÔNG GIÁO THỜ ẢNH TƯỢNG?

N

gày nọ, tôi nhận được email
của người Bạn TL hỏi thế này:
“Tại sao người Công Giáo các
anh thờ ảnh tượng nhiều quá vậy? Các
anh có thể làm buồn lòng Đức Chúa,
và có thể đắc tội với Ngài nữa đó, vì
các anh đang thờ ngẫu tượng”
Tôi biết ơn sự quan tâm và yêu thương
chân thành của Anh TL nhiều lắm... và
xin phép anh cho tôi giãi bày cõi lòng
tôi thờ lạy Thiên Chúa thế nào nha.
Anh Bạn TL quý mến, trong nhà mình
cũng có nhiều hình ảnh lắm nhưng mỗi
hình ảnh có giá trị tương quan khác
nhau đó anh.
Thí dụ:
• Bước vào phòng bếp có một tranh ảnh
"Năm chiếc bánh và hai con cá", nhìn
lên hình ảnh này mình không có cảm
giác gì nhưng giúp mình nhớ phép lạ
của Chúa Giêsu đã làm để nuôi hơn 5
ngàn người đàn ông theo nghe Chúa
giảng dạy (nếu kể cả phụ nữ, thanh
niên và trẻ em thì độ khoảng 20 ngàn
người), mà ngày nay chúng ta gọi nơi
đó là núi Tám Mối Phúc (Mt 5,1-12).
• Vào trong phòng ăn có hình ảnh sinh
hoạt của gia đình theo thời gian, nhìn
lên những tấm ảnh ấy, lòng hằng cảm
tạ muôn ngàn ơn lành Chúa ban, cho
dù mình và gia đình vô cùng bất xứng

với Thiên Chúa.
• Qua phòng khách có hình Ông Bà và
Thân Nhân đã qua đời, nhờ vào các ảnh
này chúng tôi nhớ lại hình bóng người
thân mà thương nhớ nguyện cầu cho họ
được Chúa ban hưởng hạnh phúc với
Thiên Chúa trên Thiên Đàng. Qua cửa
sổ Thiên Đàng ấy, Gia Tiên mình cầu
bầu cùng Thiên Chúa ban phúc an lành
cho gia tộc. Nhưng nếu ảnh có hư hay
hình có mất, thì hơi tiếc chút thôi,
nhưng chẳng ai trong nhà thấy đau vì
không ai kính thương ảnh bao giờ.
• Trong phòng khách này, nhìn cao hơn
một chút thì có hình Đức Mẹ và các
Thánh, các ngài đã sống đẹp lòng
Thiên Chúa, họ là những gương đức
sống động để mọi người trong nhà noi
theo. Anh TL biết không: trong nhà
mình là kẻ hư hỏng nhất nên mỗi khi
muốn gì thì Ba Mẹ ít cho lắm, nhưng
người chị của mình thì ngoan ngoãn dễ
thương và hay làm đẹp lòng Ba Mẹ,
nên Cường thường chạy đến chị hề hà,
òn ỉ, nỉ non chút, thì chị liền xin Ba Mẹ
cho mình thì đa số kết quả tốt hơn
nhiều. Dựa trên kinh nghiệm này mình
cũng thường chạy đến các Thánh để
xin họ cầu thay nguyện giúp. Và rõ
ràng qua câu chuyện “Tiệc Cưới Cana” cũng cho thấy Đức Maria quan tâm
đến khó khăn của con người biết bao
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(Gn 2:1-12). Điều mình dám khẳng
định với Anh TL là Cường cũng như
bao người trong gia đình mình hay
thân tộc mình không bao giờ thờ Ông
Bà và các Thánh. Chúng tôi chỉ quý
mến và thương kính họ thôi.

vậy, tại sao không tạc lại để thương, để
nhớ, để thờ? Thú thật, nhìn lên ảnh
Chúa mình chưa bao giờ nghĩ rằng
mình thờ tờ giấy, khúc gỗ hay bột vôi
mà chính là thờ Thiên Chúa sống động
trong không gian vượt mọi thời gian.

• Và cao nhất là ảnh Chúa Giêsu chịu
đóng đinh. Đấng nên MỘT với Thiên
Chúa đã vì yêu con người mà cam chịu
phận mọn hèn và thậm chí gánh tội
thiên hạ để chết thay cho con người
được sống.

Anh cũng biết đó, các nhà họa sĩ cố
gắng gom hết tâm huyết triết lý của họ
vào một bức tranh, bởi thế mới có câu:
“Hình ảnh hơn vạn vạn lời”. Như vậy
hình ảnh Chúa Giêsu Kitô chứa đựng
cả cuộc đời cứu độ của Ngài và vinh
quang của Ba Ngôi Thiên Chúa (Trong
Ngài có Chúa Cha và Chúa Thánh
Thần) và chắc chắn không thiên ngôn
vạn ngữ nào của con người có thể diễn
đạt đủ sự tốt lành của Thiên Chúa.

Anh nói rất đúng. Thời Cựu Ước trong
sách Xuất Hành (Mười Điều Răn): Khi
tới chân núi Sinai, Ông Môsê lên núi ở
lâu ngày với Đức Chúa và nhận Mười
Điều Răn của Ngài, thì lúc đó dân Do
Thái ở dưới chân núi hoang mang lo
sợ, rồi đúc tượng "Bò Vàng" theo ý con
người để thờ (Xh 20, 4-5). (Thời đó
"Bò" tượng trưng cho sức mạnh và
"Vàng" tượng trưng cho quyền lực vua
chúa). Thờ “Bò” là dị đoan, thờ “Thần”
do con người tạo là chuyện không có,
nên Thiên Chúa cấm. Nhưng sau khi
Chúa xuống thế làm người, Ngài có
hình ảnh thật của Thiên Chúa phúc
hậu, nhân lành, yêu thương, khiêm
nhường, cảm thông, tha thứ,... muôn
ngàn sự tốt ẩn hiện nơi bản thân và
khuôn mặt của Ngài, đến nỗi không
một ngôn ngữ nào của con người có thế
diễn đạt đủ. Thiên Chúa của mình tốt

Nói tóm lại, vạn sự do TÂM. Tâm sáng
thì tim sáng. Tim sáng thì yêu nhiều;
và bài ca Đức Mến trong thư Thánh
Phaolô gửi tín hữu Côrintô rằng: “Hiện
nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba
đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là
đức mến” (Cr1 13: 13).
Ước gì chúng ta tất cả là con cái Thiên
Chúa biết yêu thương Thiên Chúa và
thương yêu quý trọng nhau mỗi ngày
một hơn.
Mến Anh TL,
Lawrence Nguyễn Hùng Cường
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SỰ THA THỨ ĐẾN TỪ THIÊN CHÚA

B

oston trở lạnh. Trời đã vào
cuối thu, lá cây bắt đầu trở nên
vàng, và úa đỏ, rồi rơi đầy trên
con đường một thời đi qua. Nước mắt
ANH lặng lẽ rơi theo những giọt mưa
ngoài song cửa, chính Anh đã qua một
đoạn đường, và nay, sẽ chẳng bao giờ
còn trở lại nơi đó nữa. Chỉ còn thời
gian với bụi cây dại bên đường, và
đêm. Đêm một mình, đêm dài như
không bao giờ qua, hàng cây khô đã trổ
lá đơm hoa khi xuân về.
THANH sinh ra trong một gia đình
Công Giáo nghèo hèn, nên kiếp nghèo
đã cướp đi sinh mạng của Má ANH.
Những ngày cuối đời, biết mình không
còn sống được bao lâu, nên dọn hành
trang sẵn để trở về với Chúa. Vì thế,
Má gọi THANH lại và bảo: “Con đi
xuống mời “Cậu, Mợ” lên đây, để Má
tâm sự, trước khi từ giã cõi đời này.”
Thế rồi THANH lên đường, và khoảng
15 phút sau thì trở về với nét mặt buồn
thiu. Má ANH hỏi! “Sao rồi Con, Cậu,
Mợ Có xuống không Con?” THANH
vừa khóc, vừa trả lời: “Không, không
đâu Má!” Cậu, Mợ không xuống mà
còn nói: “Những ngày bình thường,
mạnh khoẻ, chẳng thấy nói gì. Đến giờ
này còn gọi làm chi. Chết thì chết đi,
tao không xuống.”

Mài Mực
Thế rồi hai ngày sau, Má ANH qua đời,
và chắc chắn sẽ đem câu chuyện bất an
này ra trình diện với Đấng Tạo Hóa.
Tiếp sau đó là những chuỗi ngày cay
đắng cứ dồn dập, ập đến như là lúc Má
THANH hấp hối. Chị của Thanh dáo
dác tìm cậu để giật chuông phó, nhưng
Cậu đóng cửa nhà thờ lại, và đuổi về.
Mặc cho Chị quỳ xuống van xin. Vào
thời kỳ đó, Cậu chỉ là “Ông Câu”.
Người giật chuông trong nhà thờ,
nhưng kẹt một điều, Chị của Thanh
không thuộc về họ đạo này, vì đã lấy
chồng ở xa xứ. Hơn thế nữa, trong ba
ngày đại tang, Cậu Mợ đã cấm Con,
Cháu của Ổng không được đến. Ngày
an táng cũng vậy!
Kể từ đó, những cử chỉ, lời nói và hình
bóng ấy cứ bám theo ANH suốt 40 năm
trường. THANH nghĩ, chắc có lẽ, nó
chẳng bao giờ xóa mờ trong tâm trí
ANH. Vì đây là những ấn tượng làm
đau đớn nhất trong đời.
Thật đúng là:
Cành đậu đun hạt đậu
Hạt đậu khóc trong nồi
Vốn sinh cùng một gốc
Sao nỡ vội thiêu nhau
Đến nỗi, hễ ai nhắc tên Cậu Mợ là
THANH dị ứng, và máu cứ ứ nên cổ
chẳng khác gì “Quân, Dân Việt Nam
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Cộng Hoà” khi nghe ai nói đến tội ác
của Cộng Sản vậy; càng nghĩ, càng
thấy xót xa cho tình cảm chị em trong
gia đình. Nó luôn nhắc và gợi trong
THANH nhớ lại hai câu châm ngôn
xưa:
"Sẩy Cha, còn Chú, sẩy Mẹ bú Dì”
hoặc khi “Cha, Mẹ” không còn, thì
Anh, Chị cũng phải được kính trọng
như Cha, Mẹ vậy cho dù “Anh Chị”
của mình không được khôn ngoan,
hiểu biết nhiều, và nếu có chuyện bất
hòa giữa Anh, Chị Em và Con, cháu
trong gia đình, thì chờ dịp tốt đẹp và
thuận tiện để giải quyết, không nên
báo thù, rửa hận vào lúc này. Làm thế
sẽ tổn thương đến “Tông Tộc” và gây
hiềm khích giữa chị em Dâu, Rể. Đồng
thời nêu gương mù cho chính con
cháu, trong “Gia Quyến”.

Người xưa thường nói: "Cả giận thì
mất khôn", hoặc là: “Tát nước thì phải
hòng cấn”, phòng khi quẩn bách thì
dùng lại, không ai đem chén nhà mình
ra nung cho nẻ nứt bao giờ. Nhiều lần,
THANH đã trình bày với “Thầy
Giảng” về chuyện này. Vì thấy trong

Kinh Thánh có trích đoạn: "Các con
tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha.
Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị
cầm lại" (Ga 20, 19-31).
THANH thiết nghĩ,
Má THANH đã rơi vào tình trạng bi
đát đó, và chắc chắn đang chờ Cậu, Mợ
ở trong Lửa Luyện Tội. Lúc đó đầy đủ
Bị Cáo rồi, thì phải, hay trái thế nào là
do Ngài phán quyết.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi. THANH đi
dự “Khoá Cursillo. Trong ba ngày trải
lòng ra tâm sự với Thầy Chí Thánh.
Ôi! Thật diễm phúc. Sau ba ngày từ
khóa học trở về, mọi sự trước kia ANH
cho là tiêu cực, giờ đây đã trở nên tích
cực.
Quả thật, thời gian của Chúa là “Linh
Dược” chữa lành mọi bệnh tật về thể lý
cũng như tâm linh.
Rồi khi Cậu bị bệnh, Vợ Chồng Thanh
đã gởi quà về. Nhưng, ANH không
quên nhắc chuyện xưa. Vợ Thanh nói!
Thôi đi Anh! Chấp người kém hiểu
biết làm gì. Rồi thời gian lặng lẽ trôi
cho đến ngày 29 tháng 7 năm 2017,
THANH và gia đình đi hành hương tại
Thánh Địa “LA SAlETTE”. Tới giờ
hội thảo của cha NGUYỄN KHẮC
HY. ANH vào dự thính. Bài thuyết
trình của Ngài hôm đó như mặt trời
bừng sáng trong tim, và mở trí ANH ra
với câu chuyện:
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Vào một mùa đông buốt giá, một Con
Chim từ trời rơi xuống đất. Nó nằm
chờ chết bên vệ đường, vì thời tiết hôm
đó quá khắc nghiệt, làm tê bại toàn
thân Nó. Trong giây phút lâm nguy,
một Bác Trâu lù lù từ đâu đến gởi
“Xia” lên mình con chim. Nhờ đống
Xia nóng ấm của Bác Trâu đã cứu con
chim thoát chết, nhưng sau đó, một
Chú Mèo cũng lù lù từ đâu đến, vồ lấy
Con Chim mà tha đi.
Rồi Cha giải thích như sau: “Thuốc
đắng giã tật, lời thật mất lòng".
Thứ đến: "Ngựa chạy có bầy, chim bay
có bạn, con người cũng không ngoại
trừ". Ở trên đời, ai tìm, và gặp được
Người Bạn tri kỷ, thì như có một kho
tàng quý báu. Vì người ấy thường nói
điều thiệt, dám hy sinh, chia sẻ, giúp
đỡ, đồng thời ngăn cản Ta không làm
những điều bất chính, để cách “Sống
Đạo, và Đời” được thăng hoa.
Nhưng than ôi!

vòng u tối, và ngộ ra rằng: Ồ! Con
Chim đó chính là THANH, đang bị tê
liệt bởi những chuyện quá khứ mà
ANH đã cõng Nó trên vai trong suốt 40
năm qua. Nhờ ơn Chúa soi sáng,
THANH đã hiểu và được đánh động
qua câu chuyện tuyệt vời này. THANH
nghĩ rằng, mình bây giờ đã là Cursilista
rồi. Thôi bỏ đi. Kể từ đó đến nay, ANH
luôn cảm tạ Chúa đã gởi cho một bài
học thật bổ ích đến từ Cha Nguyễn
Khắc Hy. Thế là THANH đem câu
chuyện bất an ra làm hành trang cho
đời Mình: “Lúc mạnh khỏe sao không
thấy nói và làm gì. Tại sao đến giờ chết
rồi mới xin được thứ tha”. Qua đó
THANH áp dụng vào hai điều thú vị
như sau:
 Thứ nhất, anh, chị em trong gia
đình
Anh, chị, em cùng chung khúc ruột
dưới, hay trên của Má, cùng một bào
thai mà ra. Từ lòng Má ra, vào lòng đất
chẳng bao xa, vậy hãy luôn biết yêu

Nào mấy ai ưa, mấy ai thích
những lời nói “Mộc Mạc, Chân
Chất, Quê Mùa, Nhức Nhối” đó
bao giờ, nên THANH cũng
“không ngoài lệ”.
Hơn nữa lại là con trong gia đình.
Những khi đêm về, lời Cha trong
câu chuyện như muốn nhắn nhủ
điều gì, làm ray rứt lòng ANH.
Sau cùng, nhờ Chúa Thánh Linh
soi dẫn, thánh hóa, và chữa lành.
Ngài đã Cứu THANH thoát khỏi
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thương, kính nhường và tha thứ, nêu
gương sáng cho con cái bắt chước, noi
theo. Đừng tạo cho mình thành “Biển
Chết”, để mọi sinh vật không thể cùng
chung sống. Biết bao người không có
anh chị, em. Họ đã nhận kẻ khác và
trân quý cả một đời. Còn anh, chị, em
của ta, cớ sao lại gọt dũa cho “trầy da
tróc vẩy”. Vì thế, thỉnh thoảng ANH
khuyên con cái và cân nhắc bản thân
kẻo lại lăn vào vết xe cũ dẫn đến Gia
Đình nội chiến, làm huynh đệ tương
tàn. THANH luôn ước mong anh, chị,
em nội, ngoại và dòng họ đôi bên, luôn
yêu thương, tha thứ, lắng nghe, và thực
hành lời Chúa dạy, mà cùng nắm tay,
xích lại bên nhau, để tình Chúa, tình
anh, chị em lớn lên thêm thắm thiết
mặn nồng.
 Thứ hai về "Ngày Thứ Tư"
THANH nhủ thầm, giờ đây Chúa
thương ban còn sức để phục vụ, và làm
được điều gì đó trong công tác "Tông
Đồ" thì làm ngay, kẻo lỡ mai này nuối
tiếc vì mình làm cho chính mình, chứ
đâu làm cho ai. Hơn nữa, chẳng ai lên
Thiên Đàng thay cho mình hay xuống

Hỏa Ngục cũng thế. Người xưa nói:
“chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc.
Chi nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời
nhàn”. Nghĩa là: biết đủ, là đủ, chờ cho
đủ, đến bao giờ mới đủ. Biết nhàn là
nhàn, chờ cho nhàn, đến bao giờ mới
nhàn. THANH nghĩ, có khi đến lúc
chết cũng còn bận phải đi bộ ra nghĩa
trang. Vì thế sau ba ngày cuối tuần trở
về, Bài Học của Cậu Mợ, và sự suy
nghĩ đó cứ hối thúc THANH theo các
Anh, Chị lên đường. Ví dụ: Đi họp
TLĐ, THANH không biết nhiều, vì
chữ nghĩa khó hiểu, học hành giới hạn,
nhưng ANH vẫn cứ đi. Dù gian nan,
tuyết sương mà lòng ANH như có tiếng
giục giã gọi mời. Nhiều khi THANH
nghĩ, “something is wrong with Me”.
Nhưng chỉ xin được “wrong” trong
Chúa, và xin Ngài cho mưa nhuần
xuống thửa ruộng khô cằn này, để hạt
giống đức tin được đơm bông, kết trái,
làm của lễ tiến dâng nên Chúa mỗi
ngày trên bàn thờ. Đó là ước nguyện
một đời THANH theo Ngài. Hơn nữa
cha ông chúng ta thường nói: “đừng
vạch áo cho người xem lưng”. Nhưng
THANH muốn vạch ra, để những ai có
anh, chị em thì nhìn vào lưng gia đình
của ANH mà suy xét. Vì sau cơn mưa
trồng dưa, trồng đậu, nhưng có một
thứ không có hạt, luôn trồng trong
lòng người, cắm rễ, vươn cành, đó
chính là Thù Hận. Hãy tỉnh thức mà
cầu nguyện, kẻo bị Ma Quỷ lừa, gieo
cỏ lùng vào lòng mình làm nguy hại
đến linh hồn và gia đình tan nát. Để rồi
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chúng mở tiệc ăn mừng khi thấy anh,
chị em, tông tộc trong gia quyến xâu xé
nhau. Vì thế, THANH muốn quảng cáo
bài thuốc này để xoa dịu và băng bó
lòng thù hận, mà bản thân ANH đã trải
qua, nay được chữa lành từ Thiên
Chúa. Nhờ Ngài, nên giờ đây THANH
khỏi bệnh và quên hết chuyện xưa, đó
là động lực thúc đẩy THANH chia sẻ
bài này.

Xin Chúa thay đổi cách sống, cách cư
xử, cách nhìn dưới lăng kính và sự phù
giúp của Ngài. Cho người, người mừng
vui, nhà, nhà hạnh phúc bên đàn con
cháu thảo kính, ngoan hiền.
Tạ ơn Chúa đã hướng dẫn con, đi gặp
Ngài, trong, và sau ba ngày dự khóa
Cursillo cuối tuần. Xin Thầy cùng
đồng hành, nâng đỡ con suốt những
Ngày Thứ Tư còn lại. Amen!
Mài Mực
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QUA NHỮNG MÙA HÈ
Cursillista bao năm hè thuở trước.
Anh cùng Tôi sánh bước bên nhau.
Quỳ trước Thánh Nhan ta nguyện cầu.
Cho ngày thứ bốn vững bền lâu
Lời Chúa là đèn soi ta bước
Mở đường, dẫn lối giữa đêm trường
Phục vụ vì danh Thầy Chí Thánh
Chỉ mong nước Ngài được rạng danh.
Thứ Tư đòi hỏi nhiều cố gắng.
Thử thách như than, thử vàng ròng.
Như gian nan, thử Người công chính.
Qua thời thanh luyện, hưởng phúc vinh
Can đảm lên anh đừng nhụt khí
Mỏi mệt, Chúa sẽ ẵm trên tay
Cho hồn ta mạnh, Ngài bổ sức
Xá gì thập giá nặng hai vai.
.
Hè này mình Tôi trên đường vắng.
Lòng tự hỏi lòng, anh có nhớ hè xưa.
Phiên họp nào còn vọng tiếng cười đùa.
Mà chiều nay thiếu ai dấn thân bước
Nhớ khi xưa, anh và tôi hẹn ước.
Nắm tay Thầy, anh cùng bước bên tôi.
Ghế trong xe vẫn trống đợi ai ngồi.
Chắc Nó buồn, vì còn vương hơi ấm.
Lời kinh đêm, tôi tha thiết nguyện thầm.
Cho bạn cũ đừng chìm trong bến mê.
Xin trở về cho mùa hạ thêm ấm áp.
Nắm tay Thầy, ta cùng nắm tay nhau.

Giuse Thiên Văn Nguyễn
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CHIA SẺ CẢM NGHIỆM
MỐI TƯƠNG QUAN CỦA NGƯỜI
CURSILLISTA
VỚI THẦY CHÍ THÁNH
Cursillista JB. Trần Việt Long
C.Đ. Emmauel, East Boston

C

húa Giê-su phán: “Thầy là cây
nho, anh em là cành, ai ở trong
Thầy, và Thầy ở lại trong
người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa
trái, vì không có Thầy, anh em chẳng
làm gì được (Gioan: 15, 5). Như vậy,
Chúa Giê-Su đã khẳng định và Ngài
cho chúng ta thấy rằng mối tương quan
của người Cursillista đối với Thầy như
bài Phúc Âm vừa nêu trên.
Vậy, khi tôi đề cập đến chủ đề trên đây,
thì không thể không nói đến Phong
Trào Cursillo tiên khởi. Nếu không có
Phong Trào Cursillo ra đời, thì chắc

chắn không có người cursillista hiện
diện ngày nay.
Vậy Phong Trào Cursillo xuất xứ từ
đâu? Vào thời điểm nào?
Tôi xin đơn cử một vài nét như sau:
Phong Trào Cursillo được phát sinh từ
đảo Mallorca nước Tây Ban Nha, thời
gian vào cuối năm 1940 và từ đó được
loan truyền đi khắp thế giới cho đến
ngày nay. Phong Trào Cursillo đã trở
thành một tổ chức quốc tế với số
cursillista lên tới nhiều triệu người,
nhưng không ngừng ở đây mà vẫn tiếp
tục phát triển.
Vậy con xin sấp mình tạ ơn lời
mời gọi khẩn cấp của Thầy Chí
Thánh, và Chúa Thánh Thần đã
đánh động thúc bách, soi sáng cho
con biết chấp nhận bỏ lại sau lưng
những điều không cần thiết của
cuộc sống hiện tại để sẵn sàng ra
đi, lên đường tìm gặp Chúa, tham
dự khóa tĩnh huấn 3 ngày do
phong trào Cursillo địa phương tổ
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chức (Khóa III Boston) từ ngày 12 đến
15-7-2001 tại Millton/Boston.

miệt mài vất vả trên cuộc hành trình
dương thế.

Giờ đây con cũng được chính Thầy Chí
Thánh quy tụ quanh bàn tiệc “Thánh
Thể”.

Chúa muốn chúng con phải theo chân
Chúa, can đảm vượt qua những chán
nản,
thất
vọng. Chúa
mời gọi con
phải
chiến
thắng
với
chính bản thân
mình,
phải
vượt qua sự uể
oải, lười biếng
để tìm gặp và
đến với Chúa
mỗi ngày.

Con xin sấp mình thờ lạy và
ngợi khen Chúa. Chính
Chúa là ánh sáng trần gian,
Chúa đến để mang ánh sáng
tin yêu, hy vọng vào nơi thế
gian giữa đêm đen của cuộc
đời đầy bất công, hận thù,
chiến tranh và chia rẽ.
Chúa đã khai mở một mùa
Xuân yêu thương hiệp nhất,
bằng chính tình yêu hiến
thân quên mình của Chúa
nơi bí tích Thánh Thể. Chúa
đã nối kết tình người bằng
của ăn, là chính Chúa đã trở
nên lương thực nuôi dưỡng chúng con.
Ước gì qua sự chia sẻ bữa ăn yêu
thương này, tình người mỗi ngày thêm
gắn bó và yêu thương nhau hơn. Ước
gì sự hiệp nhất chia sẻ này được khởi
đi từ bàn ăn gia đình chúng con. Xin
Chúa mãi là ánh sáng, luôn phù hộ và
che chở gia đình chúng con trong tình
yêu của Chúa.

- Đến
với
Chúa nơi bàn
tiệc
Thánh
Thể.
Đến với Chúa qua những người
nghèo khổ, đói rách.
Đến với Chúa qua những người
bệnh tật, già yếu.
Đến với Chúa qua những người
bị tù đày cô đơn.

Lạy Chúa Chí Thánh. Hôm nay Thầy
cũng mời gọi chúng con nhận ra dấu
chỉ sự hiện diện yêu thương của Thầy
trong mọi biến cố của cuộc đời, cho dù
phải vượt qua những đêm dài thao
thức, trăn trở, hay những tháng năm
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Đến với Chúa qua những lời cầu
nguyện chân thành, đơn sơ mộc mạc
dâng tiến Chúa.
Chúa chẳng cần gì lễ vật cao sang.
Chúa chỉ đòi hỏi nơi con tình yêu và sự
hy sinh mà Chúa đang mời gọi con
quảng đại yêu thương tha nhân. Tình
yêu đó được thể hiện qua thái độ cảm
thông, chia sẻ giúp đỡ mà không mong
đền đáp.

Ngõ hầu qua những lời nói, cử chỉ và
việc làm của con, người ta sẽ nhận biết
con là môn đệ củaThầy, mà ngợi khen,
chúc tụng Chúa là Đấng yêu thương và
cứu độ nhân loại. Nguyện xin Thầy
Chí Thánh ban ơn, ban sức cho con để
con vững bước trên con đường phục vụ
ngày Thứ Tư còn lại của cuộc đời. Và
xứng đáng với mối tương quan cùng
Thầy muôn thuở.

ĐẶC SAN KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP PHONG TRÀO CURSILLO TGP BOSTON 1999-2019

103

Phong Trào Cursillo Boston ‐ Ngành Tiếng Việt

TẤM LÒNG CON ĐÂY

T

ôi cảm thấy phấn khích với
bầu khí vui tươi, hăng hái, và
nhiệt tình của ban tổ chức , bắt
đầu từ lúc tôi bước đi giữa hai hàng các
chị say sưa vỗ tay hát để đón chào
những tân khoá sinh đi vào phòng ăn.
Tôi càng thấy thích thú hơn nữa là
được nghe các chị hát trong khi chúng
tôi chỉ ngồi thưởng thức bữa ăn! Sáng
kiến này thật mới mẻ làm sao! Thức ăn
mới được dọn lên, thức ăn thừa và
dùng xong được đem xuống. Tất cả là
như thế từ chiều thứ năm đến trưa chủ
nhật. Tất cả đậm màu sắc của tinh thần
phục vụ. Tinh thần phục vụ đó đã bao
trùm toàn bộ những ngày tĩnh huấn.
Trong lòng tôi rất ấn tượng về hình ảnh
đó.
Tôi cũng thấy lòng mình vô vàn biết ơn
về những nỗ lực của ban tổ chức đã
dành rất nhiều thời gian và công sức
cho tất cả mọi hoạt động chuẩn bị cho
các ngày tĩnh huấn như làm các bảng
tên, đánh tên để dán trên các bìa để
đựng các bài rollo, trang trí, cắt dán các
câu lời Chúa trên dĩa cho buổi tối
agape cho tất cả khoá sinh, ...
Tôi lim dim mắt khi nghe các rollista
trình bày bài nói của mình. Bài hay, có
sức cuốn hút, nhưng tiếc là mình lại
buồn ngủ quá đi! Ước gì được thư giãn
một chút nhỉ! À, đã có người hiểu cho

Thiên Nga

lòng mình rồi! Có nước sữa đậu xanh,
rồi hôm sau lại có nước sâm bổ lượng
nữa! Thôi, không mè nheo nữa đâu!
Tôi thấy hơi ngộp với số lượng bài nói.
Nhưng nội dung các bài được sắp xếp
rất có hệ thống, cung cấp một kiến thức
nền tảng để người Ki tô hữu biết cách
sống dấn thân và phục vụ. Tôi nể phục
các chị trình bày bài nói của mình ,
trong các chị tôi cảm nhận một sức
sống nhiệt thành trong công tác phục
vụ và tôi cũng rất cảm động về những
chia sẻ riêng tư trong bước đường
chuyển biến của các chị để trở nên
những con người tuyệt vời hôm nay.
Một buổi chiều cả đoàn lâm râm kinh
nguyện giữa thiên nhiên rộng mở. Và
một buổi tối Agape, tái hiện ảnh các
tông đồ xưa kia chia sẻ bữa ăn với bánh
mì và rượu với Chúa Giê su.
Những lúc quỳ bên nhau trước Thánh
Thể Chúa Giê su, những giờ thánh
thiêng trong nhà nguyện, và những lời
cầu nguyện riêng tư của nhóm chúng
tôi. Tất cả hoà quyện với nhau, tạo nên
bầu khí thánh thiện dễ thương vô cùng!
Decuria Martha chúng tôi gắn bó qua
những giờ bên nhau vẽ, và thế là sau 3
ngày đó, chúng tôi trao đổi số điện
thoại, lập thành một nhóm để chia sẻ
vui buồn với nhau. Có 7 người, nhưng
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tôi nghĩ hai soeur vì phải tuân thủ luật
dòng, nên chắc không được tự do lên
mạng như bọn tôi, nên tôi chỉ “gom”
lại 5 người trong nhóm thôi. Thế là
ngày hôm sau chúng tôi bắt đầu chia
sẻ.
Mở đầu là chị trợ tá của nhóm gửi bài
thơ:
Các chị thương mến!
Chúa dùng em cho các chị
Và dùng các chị cho em
Chúng ta cùng cảm tạ Chúa
Vì Ngài quá tuyệt vời!
Sau đó tôi gửi tặng nhóm bài thơ Trông
Đợi của mình:
Mỗi ngày là một quà tặng của Chúa.
Quà tặng là niềm vui bé nhỏ,
Quà tặng là niềm vui chất ngất , mênh
mông....
Quà tặng là nỗi buồn thầm kín,
Quà tặng là nỗi đau tận đáy , thênh
thang...
Nhưng mỗi ngày.....
Sâu thẳm trong tim,
Con có nơi trú ẩn,
Con có sức mạnh chở che,
Con có niềm hy vọng,
Về lời hứa tín thác.
....
Khi qua bến bờ kia,
Chỉ có hạnh phúc vĩnh hằng,
Chỉ có an toàn tuyệt đối.
Trong thế giới thần thiêng,

Với niềm vui bất tận.
Tiếp đó chúng tôi chia sẻ với nhau
những chuyện rất riêng như chuyện chị
trợ tá nói chị bị lạc mất đồng hồ, chị
text “các chị xin Chúa lại cho em nhé”
. Và thế là chúng tôi cầu nguyện cho
chị tìm được đồng hồ. Rồi vài ngày
sau, chị báo là chị đã tìm được !
Một chị trong nhóm gửi lên Viber bài
“ Giờ của Mẹ” , và chị trợ tá nhắc đọc
Kinh Thánh nữa. Tối đến, chúng tôi
chúc bình an, ngủ ngon cho nhau. Tôi
gửi nhóm bài thơ chúc ngủ ngon:
Con mời Chúa theo con vào giấc ngủ.
Để gặp Ngài trong giấc ngủ của con.
Xin Chúa bên con đến sáng ngày mai.
Để sớm tinh mơ con được gặp Chúa.
Và suốt một ngày lại thấy Chúa luôn.
Ngài ở đó, mãi mãi kề bên!
Qua ngày hôm sau, 1 chị trong nhóm
đề nghị mỗi ngày đọc 1 kinh Lạy Cha,
1 kinh Kính mừng, 1 kinh Sáng danh
cho tất cả mọi người trên thế giới trong
Cursillo.
Đến ngày 13, một chị đề nghị đọc 1
kinh Đức Mẹ và hát 1 bài về Đức Mẹ
để Mẹ ban bình an cho nước VN.
Chúng tôi cứ lan man những chia sẻ
với nhau như thế. Có chị tranh thủ giờ
nghỉ giữa giờ, đọc và text cho nhóm.
Chúng tôi kể cho nhau nghe chuyện
của mình và cảm thấy ấm áp trong tình
bạn đó:
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Cảm ơn Chúa đã cho chúng con món
quà của tình bạn.
Mỗi một người chúng con là chi thể
của Chúa,
Nên yêu thương, nhất định phải yêu
thương.
Những ngày Cursillo đã cho tôi nhiều
món quà: món quà của tình bạn, món
quả của tri thức, món quà của tinh thần
phục vụ trong tình mến và lòng nhiệt
thành.
Và nay, giữa cuộc đời đang còn nhiều
chông chênh, bất định, tôi đang sống
niềm tin phó thác vì “ kế hoạch đời
con, con không biết vẽ, chỉ xin ý Chúa
nên trọn nơi con”.
Tôi làm bài thơ dưới đây do cảm hứng
từ câu tôi nhận được trên dĩa lời Chúa.
Tấm Lòng Con Đây!
Cha ở trong tim con,
Hoà nhịp với hơi thở con,
Nên giờ con thấy bình an hơn.

Cha ở trong trí óc con,
Dẫn dắt con suy nghĩ,
Nên giờ con biết nghĩ hay hơn.
Cha nối tay Cha với tay con,
Tay con nay dài hơn trước,

Nên giờ con biết làm tốt hơn.
Cha cùng bước với chân con,
Chân con nay bước dài hơn,
Nên giờ con muốn đi,
Đến những nơi Cha muốn con đi.
Con không biết nên bắt chước Tê rê xa
nhỏ bé,
Khép mình trong dòng kín?
Hay là Phê rô - viên đá tảng?
“Vâng lời Thầy, con thả lưới”,
Hay một Phaolô tông đồ cho dân ngoại
?
Miệng biết dõng dạc tuyên xưng:
“Không phải tôi sống, nhưng là Chúa
sống trong tôi?”
Vậy con xin hoàn toàn tín thác, Cha ơi!
Cha muốn con làm chi?
Xin hãy nhào nặn con.
Xin đổ khuôn,
Xin nắn đúc.
Để con thành một tạo vật mới,
Thật Tinh Tuyền,
Thật Trọn Hảo,
Trong tình yêu dấu với Cha.
Everett August 23, 2019
Câu “Vâng lời Thầy, con thả lưới” là
câu tôi nhận được trong buổi Agape
của 3 ngày Tĩnh Huấn Cursillo Aug 811/2019.
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Hiệp Nhất

M

ọi việc xảy ra quá bất ngờ!
Chúng tôi được chọn và
Cha Linh Hướng mời các
anh chị của Phong Trào Boston hỗ trợ
điều hành Khóa Ba Ngày, kèm thêm
chúng tôi là học viên theo các chị học
nghề, học việc, học hỏi. Chẳng dễ dàng
như mọi người tưởng, chị em chúng tôi
ngượng nghịu, lúng túng nhưng có chí
thì nên, chúng tôi dựa vào nhau và
cùng bước từng bước. Tám tuần tĩnh
huấn, các anh chị Boston thương tình
nên chúng tôi có thể họp và học hỏi các
chị trên điện thoại; có lúc đòi hỏi phải
mắt thấy tai nghe, chị em chúng tôi lại
dìu dắt nhau mỗi tuần lên Boston.
Chúng tôi nhìn thấy sự hy sinh, nỗ lực,
đoàn kết và tận tụy của các anh chị
Boston ở mỗi Ban. Tôi nhìn lại Liên
Nhóm Thánh Tâm chúng tôi đã ít
người lại còn rời rạc, nên tất cả những
gì chúng tôi phải làm thì chúng tôi làm.
Bên cạnh đó, chúng tôi còn phải hứng
chịu những chỉ trích. Riêng cá nhân tôi,
tôi mỏng giòn, dễ bể nên tôi không
mạnh dạn, cứng cáp như những chị em
khác. Tôi nhạy cảm, nên tôi dễ bị tổn
thương, cử chỉ, ánh mắt của đối
phương tôi đã hiểu. Tôi phải chấp nhận
và rồi có những lúc tôi khóc một mình.
Tôi rơi không biết bao nhiêu là nước
mắt từ ngày tôi được phân nhiệm và tôi
khóc càng nhiều thì hành trang của tôi

Theresa Nguyễn Bạch Yến

càng nặng thêm. Tôi học thật nhiều và
tôi biết rất nhiều. Tôi tập coi nhẹ mọi
thứ. Tôi tập lờ đi những thái độ. Tôi tập
không thấy, không nghe những thứ
không có ích lợi. Tôi tập im lặng. Tôi
thực hành Lời Chúa mà tôi đọc và viết
xuống mỗi ngày.
Tôi phải đặc biệt cảm ơn chị Phạm

Hạnh Theresa, Khóa Trưởng Phong
Trào Boston, chị đã giới thiệu tôi và
mang tôi vào gia đình hiệp thông. Do
đó, tôi mới có dịp đọc, viết và chia sẻ
lời Chúa. Tôi coi nhóm cầu nguyện
như gia đình. Tôi quý mến mọi người.
Tôi xin Chúa đóng đinh cái tôi của tôi
vào thập giá, để tôi không còn là tôi
của ngày nào và con xin cảm ơn Thầy
Chí Thánh đã ban Thánh Thần của
Ngài trên con, để con biết mau nghe,
đừng vội nói và khoan giận. Tôi làm
được rồi! Tôi cười nhẹ khi nghe những
chỉ trích, dèm pha, tôi bỏ sang một bên.
Tôi làm tất cả những gì người khác
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làm. Tôi học. Ai sai tôi làm gì, tôi cũng
làm. Tôi hòa đồng được với mọi người,
vâng phục là tôn chỉ của chúng tôi, khi
chúng tôi phục vụ.
Giờ nhìn lại những chặng
đường mà chị em chúng tôi đã
đi qua, rất nhiều hy sinh của rất
nhiều người, sức lực, tiền của,
thời giờ đó là những hy sinh mà
các anh chị trong Phong Trào đã
làm. Những hy sinh của các đức
ông chồng và của con cháu của
chúng tôi. Đặc biệt vào mùa hè,
là mùa của gia đình vui hưởng khí hậu
nắng ấm của cái xứ lạnh nhiều hơi

nóng này! Xin Thầy Chí Thánh luôn
đồng hành cùng con cháu của chúng
con và xin Chúa Thánh Thần soi lòng
mở trí các cháu để các cháu chăm chỉ
trong học hành và đặt niềm tin tuyệt
đối nơi Thiên Chúa!

Khóa Cursillo Springfield 1 Nữ thành
công đều do ơn Chúa cộng với sức lực,
tài năng của các chị Phong Trào

Cursiollo Boston. Thầy biết hết phải
không Thầy Chí Thánh? Thầy ghi công
và cho điểm các chị thật
nhiều Thầy nhé! Thầy cứ
cho các chị điểm 10. Còn
tụi con Thầy cho 9.5 con
cũng bằng lòng. Con đơn
sơ, thật thà nên chẳng
dám xin thêm. Xin Thầy
luôn ban muôn ơn lành và
tiếp tục đồng hành trợ
giúp đỡ nâng các Cha
Linh Hướng chúng con!
Xin Thầy cho anh chị em
chúng con luôn hiệp nhất
trong tinh thần Mến Chúa
và Yêu Anh Em!

August, 2019
Theresa Nguyễn Thị Bạch Yến
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Nguyễn Kiều Hạnh

C

ảm tạ Chúa đã cho tôi tham dự
trọn vẹn khóa Cursillo Nữ 1
tại Springfield, Connecticut.
Ở đâu cũng vậy, sau khóa Nam là khóa
Nữ, nhưng đặc biệt nơi đây chỉ có khóa
Nữ, còn khóa Nam thì tôi không hề
nghe nhắc đến, ngạc nhiên chưa?
Ngày đầu tiên tôi đặt chân đến Boston
là ngày thứ Tư, một ngày trước khi vào
khóa, nhưng tôi được biết rằng tôi và
chị Diệp là 2 trợ tá đến từ Orlando
Florida phải thao giảng ngay tối hôm
đó tại nhà anh chị Ánh. Mặc dù rất mệt
(vì tôi cũng vừa mới về từ chuyến đi
tham dự Ngày Thánh Mẫu tại Dòng
Mẹ Đấng Cứu Chuộc tại Missouri),
nhưng tôi vẫn chuẩn bị vì được biết các
anh ở đây “hơi khó và nguyên tắc”, tuy
có hồi hộp nhưng lại không lo lắng vì
đã phó thác chính bản thân mình và
Khóa Ba Ngày cho Thầy Chí Thánh
rồi.

Chiều hôm ấy, chúng tôi được vợ
chồng anh chị Phan-Lan đưa đến nhà
anh chị Ánh, anh Ân và chị Quế đã có
mặt. Sau cùng, chúng tôi được tha
không cần phải thao giảng nữa.
Trong bữa ăn tối ấy, tôi chợt nhận ra
một điều là: các anh chị nơi đây rất
quan tâm, lo lắng và yêu thương Phong
Trào Cursillo vô cùng mặc dù quý anh
chị đã trải qua 8 tuần tĩnh tâm để chuẩn
bị tâm hồn và nhiều thứ khác nữa như
những Palanca cầu nguyện đặc biệt
cho khóa sinh, nhất là đã dâng quý cha
linh hướng cùng với các trợ tá cho
Thầy Chí Thánh rồi.
Ngồi đó nghe và hiểu được những tâm
tình của các anh chị khi mọi người
cùng trao đổi cho nhau những ưu tư
dành cho phong trào, tôi thực sự rất
vui. Và rồi chiều thứ Năm đến bắt đầu
cho những giây phút chuẩn bị vào khóa
cũng là bắt đầu từng giây phút cho suối
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nguồn hồng ân tuôn đổ và ngập tràn
trên tôi.

Ngước nhìn lên ánh mắt Thầy Chí
Thánh, kia là nhà Tạm dành riêng cho
khóa, nơi mà tôi yêu nhất, vang vang
lời của cha linh hướng, của chị khóa
trưởng nhắn nhủ... Ôi thôi, dư âm và
ký ức của hơn ¼ thế kỷ lần lượt quay
về với tôi. Tôi cố giữ và nuốt lấy từng
ngụm vì chỉ sợ nó trôi mất hoặc tan
biến đi. Đã gần 30 năm xuống đồi
sống Ngày Thứ Tư, nhưng tôi đã
từng bị lạc trôi những khi quên níu
lấy tay Chúa và vuột khỏi tay nắm
của anh chị em.

Tôi biết mình sẽ không nói hết ở những
trang giấy này. Tôi nhớ có một vị linh
mục đã chia sẻ trong một bài viết của
ngài là: “Mọi sự dù rõ ràng đến mấy
cũng không diễn tả được, mọi ý tưởng
và ngôn ngữ trở nên thật giới hạn, vì dù
có diễn tả thế nào cũng thiếu thiếu làm
sao ấy.”

Nhưng chính ở trong khóa, những lời
giảng dạy của quý cha đã đóng ấn
trong tim tôi: “Chúa Giêsu là khuôn
mẫu của sự thánh thiện, Đức Mẹ là
khuôn mẫu của người Kitô Hữu đầu
tiên và trọn hảo.” Hoặc “những ngày lễ
buộc là những biến cố Chúa và Giáo
Hội chọn để bước vào lịch sử nhân

loại.” Và rồi cha nhìn vào mắt từng
người khóa sinh cùng trợ tá mà nói như
một mệnh lệnh: “Về nhà nhớ giở lịch
công giáo ra để biết và nhớ từng ngày
lễ mà Giáo Hội đã chọn để yêu Chúa
và Giáo Hội hơn, để luôn bước đi trong
lòng Giáo Hội, có hiểu không?” Chính
ánh mắt của cha như muốn nói với mọi
người rằng: phải hiểu và sống.

“Giáo Hội biết thân phận lữ hành của
con người rất cần... nên luôn luôn phải
để Chúa thánh hóa mình, vì mục đích
cuối cùng của Thiên Chúa là phải làm
cho chúng ta nên Thánh như Ngài.
Hành vi yêu thương là hành vi nên
Thánh, phải biến tất cả nên Thánh
trong khung cảnh và phạm vi sống của
mình, có nghe không? Có hiểu
không?” Chao ôi, giọng cha đầy xác
tín, dứt khoát như mệnh lệnh nhưng
nhẹ nhàng như mời gọi. Lẽ dĩ nhiên là
quý cha còn nhiều lời dạy quý báu nữa
nhưng tôi chỉ xin ghi lại vài điều ở đây
thôi. Những lời dạy của quý cha như
bổ đôi bộ óc của tôi ra và bỏ gọn vào
đấy.
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Cha linh hướng khóa học thật hiền lành
và đầy lòng bác ái. Cha yêu thương
Phong Trào chi lạ quá! Yêu đến nỗi
bộc lộ ra ngoài khiến ai cũng thấy luôn,
không phải chỉ mình tôi thấy đâu nhé!
Tôi nhớ khi cha dạy những bài học
trong khóa, cha như muốn thời gian
ngừng lại để ngài có đủ thời giờ truyền
đạt hết ý tưởng đang có trong cha cho
các chị khóa sinh. Thỉnh thoảng cha
hỏi: có hiểu không? Hiểu thật không?
Thật tiếc là đã hết giờ mà tư tưởng
trong cha vẫn còn tuôn trào. Cha quay
quắt đến nỗi ai cũng nhận ra điều ấy.

Chúa cũng đã dùng gương của các chị
trợ tá để đánh động tôi. Tôi biết các chị
rất mệt nhưng lúc nào cũng giữ nét tươi
cười và hân hoan. Chính sự săn sóc tận
tình, khiêm nhường và vui tươi của các
chị trong Ban Ẩm Thực đã làm biết bao
người xúc động. Tôi và chị Kim Chi đã
cùng khóc vì những gương sáng này.

Tôi cũng thương Ban Hành Chánh lắm
vì cách đây hơn 20 năm, mỗi khi giúp
khóa tôi thường là trợ tá trong ban này.
Các chị trong ban Phụng Vụ thì khỏi
nói, lúc nào cũng trong tinh thần hăng
say, vui cười và dễ thương như trẻ thơ
(hình ảnh mà Thầy Chí Thánh yêu nhất
đấy nhé!) khi hát thì làm cho mọi
người có cảm tưởng như là mình chưa
bao giờ được hát vậy, các chị tuyệt vời
quá sức. Tôi cứ ngỡ chị trưởng ban sẽ

bị tắt tiếng khi tới giờ phải trình bày
bài Rollo của mình, nhưng cảm tạ
Chúa, chị vẫn trình bày tròn vành rõ
chữ, và chắc chắn các khóa sinh sẽ nhớ
rất rõ một trong những điều cần thiết
của đời sống Ngày Thứ Tư.

Tôi cũng học được nhiều điều ở các chị
khóa sinh, nhất là đức vâng lời. Các chị
phải có mặt, phải triệt để vâng lời khi
nghe tiếng chuông, phải tập trung ngồi
ngay ngắn để học, phải xếp hàng một
khi cần di chuyển nơi này qua nơi khác
y như các em mẫu giáo trong tất cả mọi
sinh hoạt. Hình ảnh đơn sơ, khiêm
nhường và vâng lời của các chị trong
đó có các Sơ và các chị có chút tuổi
khiến cho tôi đôi ba lần chảy nước mắt.

Tôi hết lòng cảm tạ Chúa, cảm ơn ban
điều hành đã cho tôi ngồi Decuria, nhờ
thế tôi đã được hòa nhịp cùng khóa
sinh để cùng học và cùng được cảm
thấy những biến đổi của riêng tôi và
của các chị khóa sinh trong từng ngày,
nhất là qua Decuria Máttha của tôi.
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Cho phép tôi được gọi tên từng người
cho đỡ nhớ nhé: Sơ Hồng Yến, chị Tơ,
chị Ngọc Liên, chị Tri, chị Thanh
Liêm, chị Thoa. Các chị cho tôi tâm sự
một chút nhé! Trước ngày vào khóa,
tôi bị tai nạn xe và đang trong thời gian
điều trị cái lưng bị đau nên không nghĩ
mình có thể ngồi trợ tá Decuria nào
được, nhưng vâng lời chị Lan và chị
Quế là hai người tôi rất thương mến
nên đồng ý làm trợ tá Decuria mặc dù
không tin là sẽ ngồi được trọn vẹn
trong khóa vì lưng vẫn còn đau. Vậy
mà trong khóa, cảm tạ Chúa đã thương
giúp và vì tình mến của các chị trong
Decuria mà tôi không còn cảm thấy
đau và mệt tí nào cả. Cảm tạ Chúa Allelulia.

thế nào cũng thấy thiếu thiếu làm sao
ấy.

Nguyện xin Chúa giữ lại trong con và
cho con được sống với tất cả những lời
giảng dạy, những Rollo, những gương
sáng của các chị em để thêm vào hành
trang của con và cùng đồng hành với
con trong suốt Ngày Thứ Tư còn lại
của cuộc đời con. Amen.
De Colores!

Cảm xúc dâng trào nhất trong tôi là
Thánh Lễ mỗi sáng và đọc kinh ban
mai trước Thánh Lễ với bên thưa bên
đáp. Kinh phụng vụ tôi cũng đọc mỗi
ngày nhưng chỉ đọc một mình thôi.
Điều khiến tôi hạnh phúc và làm tôi
khóc nhiều nhất là mỗi khi có giờ viếng
Thánh Thể. Tôi tranh thủ từng phút
nếu có thể. Tôi vui vô cùng vì sau khi
viếng Thánh Thể cộng đồng và từng
Decuria, tôi đã nhận thấy có nhiều
khóa sinh năng vào viếng Thánh Thể
hơn. Chỉ hơi tiếc một điều là giờ viếng
Thánh Thể Decuria của chúng tôi quá
ít. Còn, còn nhiều lắm những cảm xúc
đong đầy không nói hết vì có diễn tả
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B

à xã đang lay out cho tập san
Kỷ Niệm 20 năm của Phong
Trào Cursillo Tổng Giáo
Phận Boston.

Em: Anh ơi! Anh viết một bài cho
Phong Trào Cursillo đi!
Anh: Thôi em ơi!
Em: Em muốn anh viết!
Anh: Im lặng và vẫn tiếp tục với cái
laptop.
Sáng hôm sau nhận được lời nhắn của
bà xã:
Em: Anh bắt đầu tập viết. Gì cũng khó.
Khi bắt đầu rồi là nó tuôn ra ý. Làm
vào buổi sáng.
Anh: Okay em.
Trước khi nhận được lời nhắn của bà
xã thì tôi đang online đọc tin tức rồi
chuẩn bị đi tới phòng gym. Đó là thói
quen hằng ngày. Tôi suy nghĩ trong ít
phút để tìm đề tài. Tôi đi đến quyết
định chọn “MÓN QUÀ CHO TÂM
HỒN.”
Trong tâm trí lúc này đang gợi hứng
làm cho tôi nhớ một bài hát do ca sỹ
Hùng Cường trình bày. Tựa đề bài hát

cũng là quãng tuổi của tôi và đã lập gia
đình được 30 năm, đó là bản nhạc “Sáu
Mươi Năm Cuộc Đời.” Anh ơi có bao
nhiêu? Sáu mươi năm cuộc đời. Hai
mươi năm đầu, sung sướng không bao
lâu. Hai mươi năm sau, sầu vương cao
vời vợi. Hai mươi năm cuối là bao, nên
khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời... Đời
sống vợ chồng quả thật là đi trên con
đường vấp ngã không chỉ một lần mà
nhiều lần, không sao tránh khỏi. Vui
buồn cuộc sống gia đình đánh giá bằng
cái móc. Chúng tôi thắt những cái móc
vào một dây thừng dài. Khi chúng tôi
có những buồn phiền thì chúng tôi sẽ
bám víu lấy chúng mà không bị trượt
xuống hố sâu. Càng nhiều móc càng
giúp chúng tôi nắm lấy để vươn lên dễ
dàng hơn. Đó là con đường của chúng
tôi đi tới “HẠNH PHÚC.”
Tôi, Micae Nguyễn Trọng Hiệp đã
tham dự khóa 13 Cursillo năm 2017 tại
Boston. Một buổi chiều đẹp trời vào
năm 2016, vợ chồng tôi tới thăm anh
bạn thân tên là Quyền Phạm sống ở
West Springfield, MA, trong lúc trò
chuyện thì Phong Trào Cursillo được
nói tới. Chúng tôi thật sự không biết
Phong Trào Cursillo là gì. Chúng tôi có
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nghe tiếng Cursillo nhưng không hiểu
ý nghĩa của Phong Trào. Chúng tôi
được anh giải thích ngắn gọn về Phong
Trào Cursillo. Chúng tôi có hỏi anh là
bao giờ thì có khóa mới. Anh trả lời
không biết. Anh nói là những khóa
Cursillo trước đây được tổ chức tại
Boston khi nào có khóa mới anh sẽ liên
lạc cho biết. Vì tính tò mò, tôi lên
online để tìm hiểu thêm thông tin về
Phong Trào cho chính mình. Vài tháng
sau vợ chồng hân hạnh được gặp anh
chị Lê Đăng Ân & Thương. Câu
chuyện Cursillo lại được nói tới. Sau
đó hai vợ chồng mới chưng hửng ra là
trước mặt mình là một đôi nặng kí, đầy
kinh nghiệm đã từng mở nhiều khóa
nam và nữ của Phong Trào Cursillo
thuộc Tổng Giáo Phận Boston. Anh
chị Ân & Thương nói là có thể năm tới
sẽ tổ chức nếu mọi chuyện tiến hành
tốt. Anh Ân không để mất cơ hội, thế
là tên của hai vợ chồng đã được anh Ân
niêm phong trong danh sách tương lai
khóa sinh mới. Hai vợ chồng rất vui có
cái duyên được làm bạn với anh chị.
Sau gần một năm thì anh Ân gởi phiếu
ghi danh và kể từ đó chồng tham dự
khóa 13 và vợ khóa 14.
Đời Sống có những lúc thăng trầm
những mâu thuẫn đến những suy nghĩ
rồi tự mình muốn đi tìm câu trả lời. Có
những lúc không tìm ra được câu trả
lời. Trước ngày đi dự khóa, trong lòng
tôi có những băn khoăn, lo lắng không
biết chuyện gì sẽ xảy ra trong thời gian

bị giam trong ba ngày ở một nơi không
biết tới bên ngoài xã hội. Tôi cầu
nguyện cho tâm hồn được bình an.
Trước đây tôi thường cầu nguyện với
Chúa cho đời sống của tôi được bình
an và hạnh phúc. Sau khi đi Khóa Ba
Ngày, suy nghĩ của tôi đã tỉnh ngộ và
thay đổi. Tôi đã khám phá tình yêu
Chúa thương yêu loài người thật tuyệt
vời, cho tôi biết cách được tới gần gũi
Chúa hơn, được cảm nhận thấy ý Chúa,
làm theo ý Chúa, và sống theo ý Chúa.
Tâm tư của tôi đã thay đổi, tôi cảm thấy
tôi trưởng thành hơn trong đời sống
đạo, giúp cho tôi có một định hướng và
lý tưởng. Với niềm tin xác tín trong
tình yêu thương của Chúa giúp cho tôi
đến với tha nhân trong nhân ái, trong
từ bi, trong bác ái.
Cuộc đời thế gian ngắn ngủi và chưa
làm được nhiều những gì mình mong
muốn. Ước mong bạn và tôi cùng đồng
hành trong tình bạn, nương tựa vào
Thầy Chí Thánh để Ngài dẫn dắt chúng
ta đi theo cách thức định hướng và lý
tưởng như ý mong đợi của Ngài cũng
như là trang bị cho chúng ta cách sống
theo ý muốn của Ngài để bớt những
hận thù, chán chường, ray rứt và đau
khổ nhất.
Cuối hè năm 2019
Micae Nguyễn Trọng Hiệp
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VÀI NÉT VỀ QUÁ
TRÌNH HÌNH
THÀNH NGÀNH
TIẾNG VIỆT
SƠ LƯỢC PHONG
TRÀO CURSILLO
Phong trào Cursillos de Cristiandad
được thành lập tại Majorca, Tây Ban
Nha, vào cuối những năm 1940 bởi
một nhóm nhỏ giáo dân và linh mục.
Họ cảm thấy cần phải cung cấp hướng
dẫn tôn giáo cho mọi người để cho
phép khôi phục động lực Kitô Giáo cho
một cuộc sống đã không còn là Kitô
Giáo vào thời gian sau Thế chiến thứ
hai tại Âu Châu. Dựa trên niềm tin
rằng, nhờ sức mạnh của bí tích Rửa Tội
và bí tích Thêm Sức, giáo dân có vai
trò cụ thể trong sứ mạng truyền giáo,
Phong Trào cố gắng thành lập các
nhóm Kitô Hữu để hành động truyền
giáo trong những nơi họ sống và làm
việc. Mục tiêu của Cursillo, vốn sẵn
sàng phục vụ các Giám Mục như một
công cụ cho công việc mục vụ của các
ngài, đã đạt được trong ba giai đoạn:
Tiền Cursillo, để xác định các môi
trường cần truyền giáo nhiều nhất, và
trong đó, các nhà lãnh đạo, nghĩa là
những cá nhân có thể "dẫn dắt" người
khác đến với Tin Mừng; Khóa
Cursillo, một kinh nghiệm tâm linh
ngắn ngủi với cường độ lớn, trong đó

một nhóm linh mục và giáo dân trình
bày cho những người được chọn những
lẽ thật cơ bản của Kitô Giáo kèm theo
lời chứng cá nhân về cuộc sống của
chính họ. Trong ba ngày của "khóa học
ngắn", nhiều người cả trong và ngoài
khóa cùng dâng các lời cầu nguyện và
hy sinh để xin Chúa biến đổi những
người tham gia vào Cursillo; Hậu
Cursillo, bảo đảm sự kiên trì trong đời
sống ân sủng, bằng cách thường xuyên
sử dụng các bí tích, cầu nguyện và hội
họp hàng tuần (Ultreya), tại đó họ chia
sẻ kinh nghiệm của mình, suy nghĩ về
chính mình dưới ánh sáng của Lời
Thiên Chúa, và sau đó lập trình các
hành động tông đồ và thành lập các
nhóm truyền giáo. Trong số các giáo
dân đó, ông Eduardo Bonín là người đã
tham gia từ những năm đầu của "các
khóa học ngắn" ở Majorca và giúp phát
triển Cursillo đến mức nó trở thành
một Phong Trào đổi mới tích cực trong
Giáo Hội.
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PHONG TRÀO CURSILLO THẾ
GIỚI
Ngày nay, Cursillo là một Phong Trào
trên toàn thế giới với các trung tâm ở
hầu hết các quốc gia Nam và Trung
Mỹ, Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Puerto
Rico, Anh, Ireland, Pháp, Tây Ban
Nha, Bồ Đào Nha, Ý, Đức, Áo, Úc,
New Zealand Aotearoa, Nhật Bản,
Hàn Quốc, Đài Loan, Philippines, Sri
Lanka và ở một số nước châu Phi. Năm
1963 Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI chọn
Thánh Phêrô Phaolô là Quan Thầy cho
Phong Trào. Năm 1966 Ðại Hội
Ultreya thế giới lần thứ nhất được tổ
chức tại Rôma. Năm 1971 Phong Trào
được chọn vào thành viên của Hội
Ðồng Tư Vấn Giáo Hoàng đặc trách
giáo dân tại Tòa Thánh. Năm 1980,
Phong Trào Cursillo đã thành lập một
văn phòng quốc tế trên toàn thế giới,
OMCC (Organismo Mundial de
Cursillos de Cristiandad). OMCC
được chính thức công nhận vào ngày
31 tháng 5 năm 2004 bởi Hội đồng
Giáo Hoàng về giáo dân như là một cấu
trúc để phối hợp, thúc đẩy và phổ biến
kinh nghiệm của Cursillos de
Cristiandad, OMCC phục vụ cho sự
thống nhất năng động của Phong Trào
trên toàn thế giới và chịu trách nhiệm
điều phối các sáng kiến, các chính sách
và tổ chức của nó. Nó thực thi quyền
lực của mình đối với các Nhóm quốc
tế, các Văn Phòng Điều Hành Quốc
Gia và các Văn Phòng Điều Hành Giáo

Phận của Cursillos, để hỗ trợ Phong
Trào trung thành với Giáo Hội và Huấn
quyền; để giữ gìn bản sắc và sự thống
nhất trong lòng trung thành với Đặc
sủng ban đầu; thúc đẩy sự đoàn kết và
hợp tác giữa các Nhóm quốc tế, điều
phối các hoạt động của họ; và để
truyền bá Phong Trào đến các quốc gia
chưa có mặt.
Trên thế giới, Phong Trào Cursillo
được chia thành 4 nhóm theo vùng
lãnh thổ: Nhóm Mỹ Châu Latinh
(GLCC), nhóm Á Châu Thái Bình
Dương (A/P), nhóm Bắc Mỹ và
Caribbean (NACG) và nhóm Châu Âu
(GECC). Bảng sau đây ghi rõ tên các
quốc gia trong mỗi nhóm nói trên.

(Huy hiệu của Phong Trào Cursillo Thế Giới)

Ngoài bốn nhóm theo vùng miền như
trên đây, Phong Trào Cursillo Thế Giới
còn có thêm 2 nhánh khác đó là (1) Các
Phong Trào Cursillo ở tám (8) Quốc
Gia nói tiếng Pháp: MCFC (The
Francophone Cursillo Movement of
Canada) do PT Cursillo nói tiếng Pháp
ở Canada giúp thành lập ở các quốc gia
này. Và (2) Các phong trào bắt nguồn
từ Phong Trào Cursillo. Thật vậy,
Phong Trào Cursillo là
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nguồn gốc của một số lượng lớn các
phong trào đổi mới, trong Giáo Hội
Công Giáo và trong nhiều Giáo Hội
Kitô Giáo khác. Dưới những tên gọi
khác nhau, họ dùng khuôn mẫu
Cursillo trong các (a) hệ phái Tin Lành
với trên 28 phong trào, (b) trong giới
trẻ với 32 phong trào và (c) trong các
môi trường xã hội chuyên biệt khác với
hơn 15 phong trào. (xin xem chi tiết
trên
trang
mạng
http://www.cursillos.ca/en/expansion.
htm.

PHONG TRÀO CURSILLO TẠI
VIỆT NAM
Tuy chúng ta là một ngành ngôn ngữ
trong 7 ngôn ngữ khác nhau của Phong
Trào
Curillo
Hoa Kỳ, chúng
ta cũng có một
mối
liên hệ tinh thần
và ngôn ngữ
với quê mẹ Việt
Nam, nên cũng
cần biết chút ít
thông tin về
Cursillo tại quê
nhà.
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Theo JB. VPĐH Cursillo VN trong đặc
san “Hành Trình 50 năm Cursillo Việt
Nam” thì khóa Cursillo đầu tiên bằng
tiếng Việt được tổ chức tại TGP Saigon
ngày 27/1/1967 (có lẽ là ngày
26/1/1967 vì khóa Cursillo luôn khởi
sự vào chiều ngày thứ năm), tại nhà
tĩnh tâm Betania thuộc Giáo Phận
Saigon. Khóa này gồm 6 linh mục, 1 tu
sĩ và 34 giáo dân tham dự. Cha
Augustino Đoàn Cao Lý SJ làm linh
hướng. Đức Tổng Giám Mục Phaolô
Nguyễn Văn Bình chủ sự lễ mãn khóa
và trao Sự Vụ Lệnh cho các tân
Cursillistas. Sau Saigon thì các Giáo
Phận Xuân Lộc (14/12/1967), Cần Thơ
(1969), Nha Trang (1969), Long
Xuyên (1970), Vĩnh Long (1972) và
Huế (1973).
Cũng nên biết thêm điều này là,
Cursillo đến với Việt Nam thực ra là từ
năm 1965 do một số sĩ quan quân đội
Philippines tổ chức chủ yếu là cho các
sĩ quan quân đội, nhưng khóa này bằng
Anh ngữ. Cũng theo JB. VPĐH
Cursillo VN thì “tháng 10/1967, Đấng
Đáng Kính, Đức Cố Hồng Y Phanxicô
Xaviê Nguyễn Văn Thuận tham dự
khóa Cursillo tại Manila, Philippines
(thông tin do Nt Maria Trần Thị Sâm
cung cấp). Sau đó, tại Rôma ngài đã
gặp gỡ Đức Cha Juan Hervas, vị Giám
Mục đầu tiên đã cho phép Phong Trào
Cursillo hoạt động chính thức tại Giáo
Phận Majorca do ngài cai quản (1949).

Dù không phải là người khởi xướng,
nhưng Đức Cố Hồng Y là người đã cổ
võ mạnh mẽ cho Phong Trào Cursillo
phát triển tại Việt Nam vào thời kỳ
này. Thời gian sau đó, khi làm việc tại
Rôma, ngài vẫn luôn đồng hành cùng
anh chị em Cursillistas thuộc cộng
đồng Cursillo hải ngoại, ngài được
tuyên phong là anh cả của Phong Trào
Cursillo ngành Việt Nam trên toàn thế
giới” (Hành Trình 50 Năm Cursillo
Việt Nam, trang 27).
Năm 1975, cộng sản thôn tính Miền
Nam Việt Nam, và Phong Trào
Cursillo cũng chịu chung số phận với
các phong trào Công Giáo khác là phải
ngưng hoạt động. Giáo Hội Công Giáo
gặp nhiều khó khăn cấm đoán, lại thêm
nền kinh tế cả nước kiệt quệ, nên nhiều
người Việt phải đi tị nạn tại khắp các
quốc gia trên thế giới trong đó cũng có
không ít các Cursillistas. Nhưng nhờ
ơn Chúa, cùng với sự cộng tác của một
vài vị Linh Hướng và Cursillistas hải
ngoại, các cha Linh Hướng và anh chị
em Cursillias đã dần dà mở lại các
khóa Cursillo trong nước, đầu tiên là
Giáo Phận Vinh với khóa Nam (2006),
tiếp theo là Giáo Phận Xuân Lộc với
Hai Khoá Nữ (2007). Các Giáo Phận
khác cũng lần lượt phục hoạt Phong
Trào Cursillo, như Tổng Giáo Phận
Saigon mở 2 khóa năm 2009, Giáo
Phận Phú Cường 2 khóa năm 2009,
tiếp theo là Phan Rang (2010), Giáo
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Phận Đà Nẵng (2012), Giáo Phận Vinh
(2013), Giáo Phận Bắc Ninh (2013),
Giáo Phận Long Xuyên và Ban Mê
Thuột (2014), Giáo Phận Cần Thơ
(2015), Tổng Giáo Phận Huế và Giáo
Phận Phát Diệm (2015).
Phong Trào Cursillo Việt Nam được
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chuẩn
nhận cho hoạt động chính thức trong
lòng Giáo Hội Việt Nam vào ngày
1/9/2016 (văn thư số 284-160901-06),
và là thành viên của các tổ chức
Cursillo Thế Giới như APG và OMCC
(2017).
Phong Trào Cursillo Việt Nam kỷ
niệm 50 năm thành lập (1967-2017)
với cao điểm là Đại Hội Toàn Quốc từ
ngày 19 đến 21 tháng 10 năm 2017 tại
Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu
La Vang, TGP Huế, quy tụ 1900 trong
tổng số hơn 4000 Cursillistas đang
sinh hoạt trong 11 giáo phận.

PHONG TRÀO CURSILLO HOA
KỲ
Năm 1957, Phong Trào đã lan sang
Bắc Mỹ, khi lần đầu tiên Khóa Cursillo
được tổ chức tại Waco, Texas. Năm
1959, Cursillo lan rộng khắp Texas và
đến Phoenix, Arizona. Vào tháng 8
năm đó, hội nghị tinh thần quốc gia đầu
tiên được tổ chức và tạp chí Ultreya bắt
đầu xuất bản. Vào năm 1960, sự phát
triển của Cursillo đã nhanh chóng ở
phía Tây Nam nước

Mỹ và những ngày cuối tuần được tổ
chức lần đầu
tiên ở phía
Đông
tại
thành
phố
New York và
Lorain Ohio.
Cho đến năm
1961, tất cả
các khóa cuối tuần được tổ chức bằng
tiếng Tây Ban Nha. Năm đó, khóa cuối
tuần nói tiếng Anh đầu tiên được tổ
chức tại San Angelo, Texas. Cũng
trong năm 1961, những khóa cuối tuần
được tổ chức tại San Francisco,
California; Gary, Indiana; Lansing,
Michigan; Guaynabo, Puerto Rico; và
Gallup, Mexico mới. Năm 1962,
Phong Trào Cursillo đến Đông Hoa
Kỳ. Các khóa cuối tuần được tổ chức
tại Cincinnati, Brooklyn, Saginaw,
Miami, Chicago, Detroit, Newark,
Baltimore, Grand Rapids, Kansas City
và Boston. Ở bờ Tây, những khóa cuối
tuần được tổ chức tại Monterey,
Sacramento, Los Angeles, Pueblo và
Yakima. Phong Trào lan truyền nhanh
chóng với các trung tâm đầu tiên mang
Cursillo đến các Giáo Phận gần đó.
Đến năm 1981, gần như tất cả 160
Giáo Phận tại Hoa Kỳ đã có sự hiện
diện của Phong Trào Cursillo.
Phong Trào Cursillo ở Hoa Kỳ được tổ
chức trên cơ sở quốc gia vào năm
1965. Một Văn Phòng Điều Hành
Quốc Gia được thành lập và trụ sở
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trung ương hiện ở Jarrell, Texas. Văn
phòng Điều Hành Quốc Gia là một cơ
quan, dưới sự trông nom của Giám
Mục Linh Hướng Quốc Gia, sẽ hướng
dẫn và điều phối Phong Trào Cursillo
Hoa kỳ và đại diện cho Phong Trào ở
cấp Quốc Gia và Quốc tế. Cursillo
được tham gia Hội nghị Giám Mục
Hoa Kỳ thông qua vị Giám Mục Linh
Hướng, là thành viên của Hội Đồng
Giám Mục Hoa Kỳ.
Thành viên của Văn phòng Điều Hành
Quốc Gia bao gồm các Điều Hợp Viên
Miền của mỗi nhóm ngôn ngữ được
công nhận, Giám Mục Linh Hướng
Quốc Gia, Linh Hướng Quốc Gia và
Phụ tá Linh Hướng Quốc Gia. Văn
Phòng Điều Hành Quốc Gia được trợ
giúp, điều hợp và cung cấp dịch vụ bởi
Trung Tâm Quốc Gia, do một Quản Trị
Viên Phục Vụ Phong Trào Cursillo
Quốc Gia, các ủy ban đặc trách và các
nhân viên văn phòng, ngoài ra cũng có
các Điều Hợp Viên Ngôn Ngữ Quốc
Gia (Phong Trào Cursillo tại Hoa Kỳ
hiện có 7 nhóm ngôn ngữ: Anh, Tây
Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đại Hàn, Phi
Luật Tân, Nhật và Việt. Tuy nhiên chỉ
có 3 nhóm ngôn ngữ đủ điều kiện để có
một Điều Hợp Viên Ngôn Ngữ Quốc
Gia đó là ngành tiếng Anh, Tây Ban
Nha và Việt).

Để tạo sự phối trí và phát triển tốt đẹp
hơn cho Phong Trào, vì Hoa Kỳ là một
quốc gia rộng lớn, Văn phòng Điều
Hành Quốc Gia đã thiết lập 12 Miền
bao gồm những Phong Trào Giáo Phận
được quy theo bình diện địa lý. Thí dụ
như Miền 1 gồm các Giáo Phận trong
các tiểu bang Maine, New Hampsgire,
Vermont, Massachusetts, Rhode
Island, Connecticut và New York;
Miền 12 gồm các giáo phận trong các
tiểu bang Idaho, Oregon, Washington,
Montana, và Alaska.

PHONG
TRÀO
CURSILLO
NGÀNH TIẾNG VIỆT TẠI HOA
KỲ
Sau năm 1975, cùng với làn sóng
người Việt tị nạn cộng sản tìm đường
trốn sang các nước tự do trên thế giới,
một số anh chị Cursillistas đã đến định
cư tại Hoa Kỳ. Những hạt giống
Cursillo tốt lành lại mọc thành cây trên
vùng đất mới phì nhiêu. Ngay từ tháng
9 năm 1981, tức là chỉ ít lâu sau khi tái
định cư, các Cursillistas đã quy tụ lại
với sự hướng dẫn của cha Phaolô
Nguyễn Quang Hiền, cựu linh hướng
Cursillo Giáo Phận Xuân Lộc, mở
khóa Cursillo đầu tiên bằng tiếng Việt
tại Baton Rouge, Lousiana, Hoa Kỳ.
Khóa sinh của khóa nam đầu tiên
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cursillistas hiện có. Ngoài
ra, cộng đồng tiếng Việt
cũng có một điều hợp viên
ngôn ngữ quốc gia tại Văn
Phòng Điều Hành Trung
Ương, cùng với cộng đồng
tiếng Anh và tiếng Tây Ban
Nha.

này có 20 giáo dân và 4 linh mục. Tiếp
theo là Giáo phận Orange (CA) tổ chức
khóa Cursillo Việt đầu tiên (khóa 79
trong Giáo Phận) vào ngày 22/7/1982
với 47 giáo dân và 2 linh mục. Từ khởi
nguồn đó, các khóa Cursillos liên tục
được mở tại các tiểu bang nơi có đông
người Việt sinh sống, như tại Los
Angeles (CA) ngày 27/6/1991,
Houston (TX) ngày 13/2/1992,
Carolina ngày 4/6/1992, San Diego
(CA) ngày 19/10/1995, Orlando (FL)
ngày 10/8/1995,… và tại Boston (MA)
ngày 10/6/1999.

Như trên đã trình bày,
Phong Trào Cursillo tại
Hoa Kỳ được chia ra thành
12 miền lãnh thổ, và tại
mỗi miền nếu một ngôn ngữ nào có ba
(3) Phong Trào trở lên thì có thể thành
lập Văn Phòng Điều Hành Miền và
một nhóm Phục Vụ Miền. Trong điều
kiện đó, ngành tiếng Việt tại Hoa Kỳ
hiện có 5 miền có VPĐH và NPV đó là
các miền 1, miền 5, miền 7, miền 8 và
miền 11. Một số địa phương khác cũng
có Phong Trào Cursillo Tiếng Việt
nhưng chưa đủ 3 phong trào nên chưa
thành lập được Miền như tại Miền 2
(có Washington DC và Maryland),
Miền 12 (có Portland và Seattle), Miền
6 v.v…

(Ngày nay, Cursillo Tiếng Việt là một
trong 7 cộng đồng ngôn ngữ chính thức
sinh hoạt trong Phong Trào Cursillo
Toàn Quốc (Hoa Kỳ) gồm tiếng Tây
Ban Nha (Spanish), Anh (English),
Việt (Vietnamese), Phi Luật Tân
(Filipino), Đại Hàn (Korean), Bồ Đào
Nha (Portuguese), và Trung Hoa
(Chinese) xếp theo số lượng
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MIỀN 1 NGÀNH TIẾNG VIỆT
Được sự giúp đỡ của Phong Trào
Cursillo Giáo Phận Orange, California,
các anh chị Cursillistas vùng New
England đã có thể mở hai khóa Nam và
Nữ vào tháng 6 năm 1999, từ đó thành
lập Phong Trào Cursillo Tiếng Việt tại
Tổng Giáo Phận Boston. Ngày cuối
của khóa Boston 1, Đức Hồng Y
Bernard Law, Tổng Giám Mục TGP
Boston thời gian đó đã đến thăm và
chúc lành, ngài cũng tự tay phục vụ

nhiều tô phở cho các khóa sinh ăn
sáng. Một số tân Cursillistas tại Giáo
Phận Springfield, Massachusetts và
Bridgeport,
Connecticut thành lập Liên Nhóm và
sinh hoạt trong các cộng đoàn giáo xứ
của mình nhưng vì còn ít người nên xin
trực thuộc Phong Trào Boston.
Từ những năm 2010, đại diện của
Phong Trào Boston ngành tiếng Việt
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đã đến tham dự Đại Hội Miền 1 hằng
năm và đóng niên liễm tham gia ngành
nói tiếng Anh.
Được sự hỗ trợ của điều hợp viên ngôn
ngữ quốc gia, và nhiều anh chị từ các
phong trào bạn, Phong Trào Boston
mở được khóa Cursillo De Cursillos
(CDC) vào tháng 5/2013 tại Trung
Tâm Tĩnh Tâm La Salette, Attleboro,
Massachusetts 02703. Khóa CDC này
quy tụ các lãnh đạo của 4 phong trào
Boston, Springfield, Bridgeport và
New York.
Trong một buổi họp các vị chủ tịch
Phong Trào và trưởng Trường Lãnh
đạo của 4 giáo phận, bên lề khóa CDC
này, Văn Phòng Điều Hành Miền 1
Ngành Tiếng Việt đã được thành lập,

và Nhóm Phục Vụ đầu tiên (20142017) của Miền 1 được đề cử gồm Lê
Đăng Ân là Điều Hợp Viên và 3 thành
viên gồm Nguyễn Thị Châm từ Phong
Trào New York, Nguyễn Hùng Cường
từ Phong Trào Bridgeport, và Nguyễn
Tiến Hùng từ Phong Trào Boston.
Nhiệm kỳ 2 của Nhóm Phục Vụ (20172020) gồm Trần Ngọc Ánh, điều hợp
viên, các thành viên nhóm gồm có
Nguyễn Thị Châm từ Phong Trào New
York, anh Nguyễn Hùng Cường từ
Phong Trào Bridgeport, Trần Văn cảnh
và Nguyễn Trọng Hiệp từ Phong Trào
Springfield, Lê Đăng Ân và Nguyễn
Thị Sách từ Phong Trào Boston.
Peter A. Tran
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Tài liệu tham khảo:
 https://www.natl-cursillo.org/
 https://www.cursillos.ca/en/index
.htm

 http://www.vietcursillo.com/hochoi/cursillo.html
 Hành Trình 50 Năm Phong Trào
Cursillo Việt Nam
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Nhóm Tôma (từ trái qua phải): Chị Maria Nguyễn Thị Kim Liên, chị Maria Nguyễn Thị Chanh, chị Teresa Trần Ngọc Hà, chị
Maria Vũ Thị Tiến, chị Anna Trần Thị Trương, anh Antôn Nguyễn Ðức Cường (trưởng nhóm Tôma), anh Phêrô Nguyễn Thanh
Quân, anh Jude Trần Văn Tâm, anh Giuse Bùi Ngọc Lưu, anh Phêrô Trần Quang Xuân, anh J.B. Trần Việt Long, anh Phêrô
Nguyễn Văn Ðạo, anh Antôn Ðỗ Văn Vững, và chị Maria Vũ Linh.

Liên Nhóm Augustino
Nguyễn Long Quân

Liên Nhóm Augustino được thành lập vào
đầu năm 2009. Trong giai đoạn này, Phong
trào Cursillo Ngành Việt Nam Tổng Giáo
Phận Boston đang trên đà phát triển mạnh,
những buổi Ultreya hàng tháng quy tụ về
Dorchester (đây là Nôi của Phong Trào
Boston) rất đông. Do đó, để có cơ hội cho tất
cả các Cursillistas tham dự vào những Sinh
hoạt của Phong trào một cách tích cực, cũng
như có dịp để chia sẻ ngày Thứ Tư với nhau
mật thiết hơn, Phong Trào Boston đã chia ra
ba Liên Nhóm để dễ dàng sinh hoạt. Trong
mỗi tháng, các Liên Nhóm thay phiên nhau
tổ chức Ultreya ở các tuần khác nhau, tại ba
địa điểm khác nhau, cursillistas có thể tham
dự bất cứ Ultreya nào trong tháng. Và, bốn
tháng một lần, Ban Điều Hành Phong Trào tổ
chức một Đại Ultreya. Nhóm gồm khoảng 50
cursillistas, chia thành 3 Nhóm theo vùng để
dễ liên lạc và họp nhóm với nhau: Nhóm

Clara gồm 10 Chị, Nhóm Francisco gồm 10
Anh, cả hai nhóm này thuộc vùng Malden.
Nhóm Tôma gồm 10 Anh và 10 Chị thuộc
vùng East Boston và Chelsea. Đến nay, Liên
Nhóm Augustino có hơn 70 Cursillistas, với
7 Nhóm Thân Hữu thường xuyên sinh hoạt.
Liên Nhóm Augustino gồm có các Anh Chị
Cursillistas vùng Bắc Boston thuộc các Cộng
Đoàn Nữ Vương Hòa Bình Malden, Cộng
Đoàn Thánh Tâm Chelsea, Cộng Đoàn
Emmanuel East Boston và các Anh Chị sinh
sống tại phía bắc Boston không thuộc các
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam. Lúc đó các
Anh Chị Em trong Liên Nhóm gồm khoảng
50 cursillistas, chia thành 3 Nhóm theo vùng
để dễ liên lạc và họp nhóm với nhau: Nhóm
Clara gồm 10 Chị, Nhóm Francisco gồm 10
Anh, cả hai nhóm này thuộc vùng Malden.
Nhóm Tôma gồm 10 Anh và 10 Chị thuộc
vùng East Boston và Chelsea. Đến nay, Liên
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Nhóm Clara và Francisco (từ trái qua phải): Chị Maria Ðinh Thị Thiên Nga, anh Jude Trần Văn Tâm (trưởng liên nhóm
Augustino), anh Ðôminicô Trần Văn Hạnh, anh Quan Văn Thành, chị Maria Ngô Kim Chi (thủ quỹ Liên nhóm Augustino),
anh Matthêu Phan Quang Sơn, chị Maria Madelena Trần Thị Thu Cúc, anh Phaolô Nguyễn Thái Bình, chị Maria Nguyễn
Thị Mão, anh Giuse Ngô Chí Dũng (trưởng nhóm Francisco), chị Catalina Nguyễn Thị Hồng, và chị Maria Nguyễn Thị
Châu (trưởng nhóm Clara).

Nhóm Augustino có hơn 70 Cursillistas, với
7 Nhóm Thân Hữu thường xuyên sinh hoạt.
Thời gian đầu tiên, quý Anh Chị như Trần Văn
Tâm, Phan Quang Sơn và Ngô Chí Dũng,
Nguyễn Thái Bình , Nguyễn Đức Cường và
nhiều Anh Chị em khác đã quy tụ về nhà Anh
Chị Nguyễn Thái Bình (Chủ Tịch Ban Mục Vụ
Cộng ĐoànNữ Vương Hòa Bình) để sinh hoạt
Ultreya, Sau đó ít tháng, chương trình sinh
hoạt Ultreya của Liên Nhóm được tổ chức
vào các Chúa Nhật đầu tháng từ 5 giờ 30 tới
7 giờ 30 tối Tại Nhà Thờ Thánh Giuse Thành
Phố Medford, MA. Nhà thờ này lúc đó có Cha
Giuse Nguyễn Văn Điểm đang phụ trách Giáo
Xứ, và Cha sở Patrick J. Mclaughlin cũng là
một Cursillistas nhiệt tình (tính đến nay năm
2019 Cha đả sinh hoạt trong phong Trào

được 49 năm). Cả hai Cha đã cho phép Anh
Em Liên Nhóm dùng phòng họp tại Nhà Thờ
Thánh Giuse để họp Ultreya hàng tháng.
Thiết tưởng cũng xin nói qua về Cha Điểm.
Trước đây, Cha cũng đã là Cha Quản Nhiệm
của Cộng Đoàn Thánh Phêrô, sau đó trở lại
Quản Nhiệm của Cộng Đoàn Mẹ La Vang tại
Dorchester, có nhiều Anh Chị cũng đã được
Cha Chủ sự trong Thánh Lễ Thành Hôn, do
đó, đa số Anh Chị Em trong Liên Nhóm biết
Ngài. Chính vì thế, khi Liên Nhóm muốn có
địa điểm tiện lợi để sinh hoạt, Cha đã giúp
được xử dụng phòng họp của Nhà Thờ
Thánh Giuse. Lúc đầu Cha Giuse Nguyễn Văn
Điểm thường đến tham dự với Anh Chị Em
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Sinh hoạt Liên Nhóm Augustino tại Malden,
ngày 01 tháng 9 năm 2019

trong phần hướng dẫn Kinh Thánh. Sau đó
một thời gian, với sự mời gọi của các Anh Chị
trong Liên Nhóm và với lòng thương mến
dành cho Phong Trào Cursillo, Cha Giuse
Điểm đã tham dự Khóa Ba Ngày và Ngài đã
chính thức trở thành cha Linh Hướng đầu
tiên của Liên Nhóm Augustino. Trước đó, vì
chưa có Cha Linh Hướng cho Liên Nhóm, các
Anh Chị trong Ban Điều Hành tiên khởi của
Liên Nhóm đả mời các Cha du học sinh, đã
qua Khóa Ba Ngày, đến giúp Phần Tâm Linh
cho Liên Nhóm, như Cha Vũ Kim Quyền , Cha
Nguyễn Quang. Cha Giuse Nguyễn Văn Điểm
là Cha Linh Hướng từ năm 2012. Tới năm
2017, Cha rất bận rộn với Giáo Xứ Mỹ vào các
ngày cuối tuần, Ngài không thể tiếp tục đến
sinh hoạt với Liên Nhóm Augustino như
trước. Do đó, Cha Phanxicô Xavie Trần Văn
Quảng, sau khi đã tham dự Khóa 13 năm
2017, Khóa đặc biệt chỉ có 13 Khóa Sinh, đã
vui lòng giúp Liên Nhóm Augustino trong vai
trò Linh Hướng. Trước khi Cha Quảng tham

dự Khóa, Anh Chị Em Liên Nhóm Augustino
làm Tuần Chín Ngày cũng như làm nhiều
Palanca để xin Thầy Chí Thánh cho Cha được
có thời gian tham dự Khóa, vì biết Cha ở Việt
Nam qua du học, bài vở rất nhiều. Sự hiện
diện của Cha Quảng trong những ngày họp
của Liên Nhóm làm cho Liên Nhóm tiếp tục
năng động trở lại. Tuy rất bận rộn trong các
Công tác Mục Vụ và trong việc học hành, Cha
Quảng đã ưu ái hy sinh rất nhiều thời gian
cho Liên Nhóm Augustino và Phong Trào tại
Boston. Liên Nhóm Augustino cũng đã có ba
Phó Tế cùng sinh hoạt. Xuất thân từ Liên
Nhóm có Phó Tế Juda Trần Văn Tâm, Phó Tế
Giuse Nguyễn Văn Vương. Phó Tế Phêrô
Nguyễn Tường Vân đả tham gia Phong Trào
Cursillo sau khi trở thành Phó Tế.
Như vậy, trước sau Liên Nhóm đã sinh hoạt
tại 2 địa điểm chính thức.
1. Từ đầu năm 2009 đến tháng 4 năm 2014:
Tại Nhà Thờ Thánh Giuse, 118 High St,
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Medford MA 02155. Thời gian này Cha Giuse
Nguyễn Văn Điểm giúp Giáo Xứ tại đây.
2. Từ tháng 8 năm 2014 đến bây giờ: Sinh
hoạt vào Chúa Nhật đầu tháng từ 4 giờ 30 tới
6 giờ chiều tại Nhà Thờ Hai Thánh Tâm, 297
Main St. Malden MA 02148.
Ban Điều Hành Liên Nhóm:
1. Nhiệm kỳ 1: Từ khi thành Lập tháng 1
năm 2009 tới tháng 7‐ 2013.






LNT: Anh Trần Văn Tâm.
Thủ Quỹ: Chị Ngô Kim Chi
NT Francisco: Anh Ngô Chí Dũng.
NT Nhóm Clara: Chị Nguyễn Thị Châu
NT Tôma: Anh Nguyễn Đức Cường

2. Nhiệm kỳ 2: Từ tháng 8 năm 2013 tới
tháng 7 năm 2015


LNT: Anh Nguyễn Long Quân thay Anh
Trần Văn Tâm chuẩn bị lãnh nhận chức
Phó Tế.





LNP: Anh Đoàn Thanh Bình.
Thư Ký: Chị Phạm Thị Hồng
Thủ Quỹ: Chị Ngô Kim Chi

3. Nhiệm kỳ 3: Từ tháng 8 năm 2015 đến
tháng 7 năm 2017





LNT: Anh Nguyễn Long Quân
LNP: Anh Đoàn Thanh Bình
Thư Ký: Chị Ngô Kim Chi
Thủ Quỹ: Chị Bùi Trần Loan

4. Nhiệm kỳ 4: Từ tháng 8 năm 2017 đến
nay





LNT: Anh Nguyễn Long Quân
LNP: Anh Nguyễn Văn Thiên
Thư Ký: Chị Ngô Kim Chi
Thủ Quỹ: Chị Bùi Trần Loan

Họp Nhóm Thân Hữu tại nhà anh chị Nguyễn
Thanh Quân
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Đại Ultreya Bổn Mạng Liên Nhóm Augustino – Ngày 10 tháng 10 năm 2015 tại EastBoston

Tĩnh tâm Mùa Chay ngày 06 tháng 4 năm 2019 tại Randolph
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PHONG TRÀO CURSILLO
SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS
Phong trào Cursillo Springfield bắt đầu hình
thành khoảng từ năm 1997-1998 do cha linh
hướng Gioan Baotixita Phạm Minh Hứa(qua
đời). Cha đã gởi các khoá sinh đi dự Khoá Ba
Ngày(KBN) ở Washington DC. Năm 2001,
các anh chị đi từ các KBN 1 và 2 ở
Boston(1999), Boston 3 và 4. Sau đó phong
trào Cursillo Springfield chính thức được
hình thành và sinh hoạt liên tục cho đến nay.
Trong quá khứ, phong trào Cursilllo
Springfield đã được cha Gioan Baoxilita
Phạm Minh Hứa, cha Giuse Trần Đình
Quỳnh làm linh hướng. Hiện nay cha Phêro
Đặng Định Hà là linh hướng cho phong trào
Springfield và cha cũng là cha quản nhiệm
Giáo Xứ Việt Nam Saint Paul.
Phần lớn các anh chị Cursillistas đến từ KBN
Boston(1-14), số còn lại đến từ KBN
Toronto, Canada; California; Washington
DC…… Bổn mạng của Liên Nhóm: “Thánh
Tâm Chúa Giesu”. Phong trào sinh hoạt vào
Chúa Nhật tuần thứ hai mỗi tháng từ 2:00PM
– 4:00PM.
Phong trào Curisillo Springfield có khoảng
43 anh chị Cursillistas. Một số anh chị vì
công việc nên đã di chuyển gia đình qua các
tiểu bang khác, hoặc đã qua đời. Hiện tại
phong trào có 37 anh chị Curisillistas và đặc
biệt phong trào Springfield có thêm 7 tân chị
Cursillistas vừa mới tham dự KBN

Springfield 1 ngành tiếng Việt thuộc Tổng
Giáo Phận Springfield, MA tổ chức vào tháng
8 năm 2019 tại Putnam, CT.
Các anh chị Curisillistas hầu hết(95%) tham
gia trong các ban ngành, đoàn thể của Giáo
Xứ: Ban Chấp Hành, Giáo Lý Viên, Ca Đoàn,
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Legio
Maria… Có một số anh chị sinh hoạt trong
hai hoặc ba đoàn thể của Giáo Xứ.
Tạ ơn Chúa! các anh chị đang sống trong
ngày Thứ Tư một cách tích cực trong mọi
hoàn cảnh và sức lực của Chúa ban cho.
Những buổi họp hàng tháng của Liên Nhóm,
anh chị có cơ hội học hỏi lại những ý nguyện
thiết tha của Thày Chí Thánh để tiếp tục làm
chứng nhân, vâng lời Ngài và đem lời Ngài
cho bản thân mình, gia đình, bạn bè và Giáo
Xứ.
Nhờ ơn Chúa giúp và sự hướng dẫn của Chúa
Thánh Thần, các anh chị thu xếp thời gian tới
tham dự và duy trì liên tục tới các buổi họp
hàng tháng trong suốt gần 20 năm qua. Cảm
tạ Chúa đã cho chúng ta được đến với nhau
trong các buổi họp hàng tháng của Liên
Nhóm để cùng cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa
và nâng đỡ nhau sống cho ngày Thứ Tư trọn
lành hơn.

LN Thánh Tâm Springfield.
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LIÊN
NHÓM
GIUSE
LIÊN
NHÓM
GIUSE THÂN THƯƠNG
THÂN THƯƠNG
Cứ mỗi lần có cơ hội đi sinh hoạt Ultreya với
Liên Nhóm, và tuy rằng tôi đã được mang
danh là một Cursillista từ 20 năm nay, nhưng
tôi vẫn còn có những cảm giác bồn chồn, hồi
hộp như “thuở ban đầu lưu luyến ấy.” Vì sao,
có lẽ vì Phong trào Cursillo có sức thu hút nhẹ
nhàng riêng đối với tôi, luôn gợi nhớ lại lời
nhắc nhở “Chúa Giêsu Tin Tưởng Nơi Bạn”,
“Chúa Giêsu cần tôi; Ngài muốn tôi trở nên
thánh thiện để thánh hóa tha nhân.”

Springfield mở thêm một khóa nữa. Và cũng
vì số Cursillistas càng ngày càng đông, nên
Phong Trào đã phải chia ra làm 5 Liên Nhóm,
sinh hoạt tại 5 Giáo xứ khác nhau trong khắp
vùng New England.
Riêng về Liên Nhóm Giuse, đa số anh chị em
là thành viên của Giáo Xứ St. Ambrose, nên
đã mượn được phòng ốc của Giáo Xứ làm nơi
sinh hoạt chính.

Năm nay, chúng ta mừng kỷ niệm 20 năm
thành lập Phong Trào. Cuộc hành trình kể
cũng khá dài và cũng không kém những thăng
trầm, những khó khăn trở ngại cũng như
những thất bại, thành công trong việc phát
triển và duy trì sức sống của Phong Trào.

Hiện nay, riêng Liên Nhóm Giuse có khoảng
trên dưới 130 Cursillistas. Trong số đó, có
nhiều anh chị vắng bóng vì chưa tham gia
nhóm nhỏ, nên không sinh hoạt thường
xuyên. Số anh chị em còn lại được phân chia
thành 9 nhóm nhỏ, kiên trì tham dự Ultreya
hàng tháng từ 50 đến 70 người.

Khóa Ba Ngày đầu tiên của Phong Trào
Boston ngành tiếng Việt được mở vào năm
1999. Cho tới năm 2017, Boston đã mở được
14 khóa. Và cho tới ngày hôm nay, năm
2019, Boston đã cùng với Liên Nhóm

Kể từ ngày Phong Trào Cursillo ngành Việt
Nam có mặt tại Boston, các anh chị sau đây
đã hy sinh thời gian và công sức đảm trách
nhiệm vụ Liên Nhóm Trưởng, đặc biệt là
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Liên Nhóm Giuse: Anh Lê Đăng Ân, Anh
Nguyễn Xuân Tiến, Anh Phạm Duy Khải, chị
Nguyễn Bạch Hường (đang còn nửa sống nửa
chết vì lý do sức khỏe).

dựa trên ba khía cạnh Sùng Đạo, Học Đạo và
Hành Đạo hầu giúp nhau kiên trì trong cuộc
sống của một Ki-Tô Hữu. Các gợi ý cũng
thường được nhắc lại để giúp anh chị em chia
sẻ ngắn gọn và không lạc đề như:

Liên Nhóm Giuse đã may mắn được Cha
Giuse Trịnh Văn Son đang du học tại Boston,
- Sùng Đạo: bạn đã dùng phương cách nào để
nhận lời làm Linh hướng cho Liên Nhóm
nuôi dưỡng đời sống kết hợp với Chúa
trong thời gian Cha lo việc dùi mài kinh sử
- Học Đạo: đọc Thánh Kinh, các sách tu đức,
cũng như chu toàn các công tác mục vụ trong
lời chỉ dẫn của các vị linh hướng…
Giáo Xứ. Liên Nhóm
- Hành đạo: bạn
THÀNH
PHẦN
BAN
CHẤP
HÀNH
sinh hoạt Ultreya đều
đã làm gì để mở
đặn mỗi tháng một lần Trưởng
nước
Martha Nguyễn Bạch Hường mang
vào chiều thứ Bảy, Phó
Chúa trong môi
Elizabeth Nguyễn Sách
tuần 2 của tháng, thời Thư Ký
trường
mình
Gioan Baotixita Lại Tư Mỹ
gian từ 2:00 p.m. đến Thủ Quỹ
đang
sống…
Elizabeth Nguyễn Sách
4:00 p.m. tại địa điểm Thủ Quỹ
Teresa Phạm Lệ Hải
hội trường Giáo Xứ Khối 3 Ngày
Trong phần chia
Đaminh Phạm Duy Lý
St. Ambrose. Điều Khối 3 Ngày
sẻ chung, đa số
Têrêsa Nguyễn Trần Dương
hành
sinh
hoạt Khối Tiền
anh chị em trình
Maria Nguyễn Kim Oanh
Ultreya của Liên Khối Tiền
bày những ưu
Giuse Nguyễn Văn Quang
Nhóm được phân chia Khối Hậu
tư, cảm nghĩ,
Têrêsa Phạm Thị Hạnh
cho mỗi Nhóm Nhỏ Khối Hậu
những
thành
Maria Nguyễn Mai Trâm
đảm trách một lần. Ban Xã Hội
công và thất bại,
Phaolô Phùng Ngọc Thảnh
Buổi sinh hoạt luôn Ban Xã Hội
đặc biệt là khía
Annê Nguyễn Bạch Ngọc
được bắt đầu với giờ Ban Ẩm Thực
cạnh gia đình.
Maria Nguyễn Thị Thương
Chầu Thánh Thể, anh Ban Ẩm Thực
Có những chứng
Maria Nguyễn Ánh Gương
chị em quây quần bên Ban Ẩm Thực
từ cá nhân đã thể
Maria Nguyễn Thị Quý
nhau trước Thánh Thể Ban Ẩm Thực
hiện việc Phúc
Maria Phạm Thị Khi
Chúa để cùng nhau Ban Ẩm Thực
Âm Hóa môi
Phêrô Phạm Văn Kính
cảm tạ, ngợi khen Ban Phụng Vụ
trường
gây
Đaminh Phạm Duy Khải
Chúa và dâng lên Ban Phụng Vụ
phấn khởi cho
Vincent Nguyễn Xuân Tiến
Chúa những tâm tình Ban Phụng Vụ
mọi người nghe,
Giuse Hoàng Tony
đơn sơ, cậy trông phó Ban Truyền Thông
và có ảnh hưởng
Gioan Baotixita Lại Tư Mỹ
thác để xin Chúa thứ Ban Truyền Thông Maria Võ Julie
tốt đẹp đến nỗi
tha tội lỗi và nài van Ban Truyền Thông Maria Nguyễn Mai Trâm
có anh chị em
Chúa ban cho những Cố Vấn
thổ lộ rằng sẽ
Đaminh Lê Đăng Ân
ơn lành cần thiết cho
hăng say tham
từng người, cho Phong Trào, cho Giáo Xứ và
dự Ultreya để được nghe chia sẻ, và được ăn
cho Hội Thánh.
ngon (vì bao giờ Ultreya cũng chấm dứt với
vài mục khi chén khi tô).
Điểm chính trong sinh hoạt là phần chia sẻ
Một điể mson của Liên Nhóm Guise là
cảm nghiệm. Chia sẻ trong từng nhóm nhỏ,
có Nhóm Trẻ mang tên gọi là nhóm Andre
kể cho nhau nghe về đời sống Ngày Thứ Tư
Phú Yên, quy tụ gần hết những khuôn mặt dễ
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thương trai tài gái sắc của những thành phần
Cursillistas trẻ (dưới 50 tuổi – 50 tuổi rưỡi là
bị loại ngay!!!) Nhóm Trẻ rất hăng say trong
mọi công tác được giao phó. Ngoài việc đi
thăm giúp vui cho Nursing Home, nấu ăn cho
homeless people, ca viên, ca trưởng của Cộng
đoàn, tham gia các chương trình gây quỹ bác
ái trong vùng Boston. Nhóm Trẻ cũng đóng
góp nhân sự cho Phong Trào Thăng Tiến Hôn
Nhân, Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Bethany và nhiều
việc linh tinh không tên…
Đặc biệt là hàng năm, vào Mùa Chay, trong
tâm tình cầu nguyện, hãm mình, làm việc bác
ái, Nhóm Trẻ cùng với Ban Điều Hành Phong
Trào có tổ chức bữa cơm Tình Thương Agape
để gây quỹ, tuy không nhiều, nhưng cũng đã
chia cơm sẻ áo với những người bất hạnh hơn
chúng ta ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Mong
rằng tinh thần hăng say phục vụ của Nhóm
Trẻ sẽ luôn quyết tiến, không lùi.

Bên cạnh Nhóm Trẻ thì cũng phải nhắc đến
các Anh Chị, các bác lớn tuổi, đã hy sinh thời
giờ và luôn luôn có mặt trong tất cả các buổi
Ultreya để tham gia cầu nguyện, chia sẻ kinh
nghiệm sống. Sự hiện diện của các Bác là
gương sáng và là niềm vui và phấn khởi cho
mọi người chung quanh. Bản thân con, tuy đã
xếp bút nghiên và đã lâu lắm rồi không viết
lách gì cả, nhưng nhân dịp kỷ niệm ngày 20
năm Phong Trào Boston ngành tiếng Việt
được thành lập, xin được có vài hàng trên về
Liên Nhóm Giuse. Và con cũng xin mượn cơ
hội này để xin dâng lời cảm tạ đến quý Cha,
quý Bác, và quý Anh Chị Em đã vì lòng
thương mà cầu nguyện cho con mau được
Chúa nhậm lời và ban bình an cho con trong
những lúc con bị chao đảo, tinh thần sa sút vì
bệnh hoạn. Con mong rằng sẽ còn được một
tay níu Chúa, một tay níu anh chị em đi trọn
con đường vui sống Ngày Thứ Tư của con.
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Và con cũng mong rằng sự dấn thân và các
đóng góp của Liên Nhóm Giuse trong công
tác Phúc Âm Hóa môi trường và phục vụ
Phong Trào sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn.
Con xin tạ ơn Chúa về tất cả những cố gắng
mà Liên Nhóm Giuse đã thể hiện trong suốt
20 năm qua. Con xin Chúa luôn dìu dắt và đốt
lửa ấm trong lòng chúng con để không bao

giờ ngọn lửa bị nguội lạnh vì bất cứ khó khăn
gì đến giữa chúng con.
Và Liên Nhóm Giuse sẽ cố gắng hơn trong 20
năm tới nhất là trong việc họp nhóm bé, nhóm
lớn, để cùng nhau cầu nguyện, cùng học hỏi
và phục vụ cho nhau, cam kết sống kiên trì
với Đức Tin, Cậy, Mến hầu làm men cho
nồng, muối cho mặn trong môi trường chúng
con sống.
Martha Nguyễn Bạch Hường

Tĩnh Tâm
Mùa
Chay cơm
trưa.
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Liên Nhóm
adet
te
Liên
Nhóm
Bernadette
Hình thành Liên Nhóm Bernadette theo quyết
định thành lập các Liên Nhóm đã được thảo
luận trong buổi sinh hoạt trường lãnh đạo
ngày 4/12/2008 và quyết định thành lập các
Liên Nhóm ngày 28/12/2008 trong buổi họp
ban điều hành phòng trào Cusillo ngành Việt

Nam tổng giáo phận Boston. Liên Nhóm
Thánh Bernadette đã được chính thức thành
lập vào ngày Chúa Nhật 4/1/2009. Buổi sinh
hoạt đầu tiên của Liên Nhóm Thánh
Bernadette đã tổ chức vào lúc 4:00 PM ngày
4/1/2009 tại hội trường giáo xứ Thánh
Bernadette.

Hành Hương Đền
Thánh Anna
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Kính Thưa quý anh chị Liên Nhóm
Bernadette quý mến, nhìn qua quá sinh hoạt
Liên Nhóm, chúng ta đã thực sự cố gắng hết
mình, mỗi lần tôi mời gọi quý anh chị trong
những buổi Ultreya, có nhiều khi quý anh chị
không muốn đi, nhưng vì thương tôi đã hy
sinh tới, đây là tình bạn được thể hiện rồi đó
quý anh chị ạ, chúng ta mong tình bạn chúng
ta mỗi ngày một thắm thiết hơn, để chúng ta
cùng nghe nhau, dìu nhau trên bước đường

Ngày Thứ Tư. Nhân ngày kỷ niệm 20 năm
của Phong Trào Boston, và cũng là ngày kỷ
niệm 10 năm của Liên Nhóm Bernadette, tôi
xin kính chúc quý anh chị luôn dạt dào tình
Thầy Chí Thánh, gia đình quý anh chị được
luôn sống trong ơn nghĩa Chúa, và xin Thầy
luôn cùng đồng hành với chúng ta cũng như
thêm sức mạnh để chúng ta thắng lướt mọi
cám dỗ, khó khăn trên bước đường theo
Thầy.

Maria Madalena Lê Ngọc Lan

Ban Điều Hành Liên Nhóm Hiện
Nay
Liên Nhóm Trưởng
Chị M. Madalena Lê Ngọc Lan
Thư Ký
Chị M. Goretti Trần Thủy Tiên
Thủ Quỹ

Chị Maria Trần Thị Minh Thu
Khối Hậu
Anh Têphanô Trần Công Luận
Khối Tiền
Anh Đaminh Nguyễn Chí Thiện
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Khối Ba Ngày
Chị Têrêsa Lê Thị Huệ
*Trưởng Nhóm Emanuel Phụng
Anh Tôma Vũ Thanh Minh
*Trưởng Nhóm Têrêsa Giêsu Hài Đồng
Ông Cố Nguyền Văn Sơn
*Trưởng Nhóm Andre Dũng Lạc
Anh Têphanô Trần Công Luận
*Trưởng Nhóm Anê Thành
Chị Trần Thị Minh Thu
*Trưởng Nhóm Maria Madalena
Chị Agnes Tống Thị Hương
*Trưởng Nhóm Cecilia
Chị Nguyễn Túy Phượng

Trong Thời gian 10 năm qua, Liên
Nhóm đã hoạt động liên tục, sinh hoạt
Ultreya hằng tháng, ngoại trừ những
tháng có những sinh hoạt của Phong
Trào. Trong thời gian 10 năm này,
Liên Nhóm đã trải qua các Trưởng Ban
Điều Hành như sau:
1.
2.
3.
4.

Chị Maria Đinh Thị Quế
Anh Phêrô Trần Ngọc Ánh
Anh Giuse Lê Đình Phan
Và hiện nay Chị Maria Madalena
Lê Ngọc Lan
Ultreya của Liên Nhóm vào lúc 3:00
chiều ngày Chúa Nhật tuần lễ thứ 3
hằng tháng. Nhìn lại quá trình hoạt
động, từ Ultreya đến hội nhóm Thân
Hữu, tất cả đã cố gắng thật nhiều, tình
bạn đã thực sự triển nở, mỗi lần gặp gỡ
nhau trong những buổi Ultreya hay hội
Nhóm Thân Hữu không còn thấy xa lạ,
gượng ép. Tuy nhiên trong những buổi
Ultreya số người tham dự cũng rất

khiêm tốn khoảng 20 đến 25 là tối đa,
vì đa số các Cursillistas đều ít nhất sinh
hoạt thêm một hội đoàn khác cho nên
thường hay bị trùng ngày sinh hoạt với
nhau. Tuy nhiên thường xuyên nhận
thấy quý anh chị sinh hoạt Ultreya và
các sinh hoạt của Phong Trào Cursillo:
Anh Vũ Văn Nghi & Chị Nguyễn Thị Định
Anh Trần Đình Hồng & Chị Phạm Thị Tho
Anh Trần Ngọc Ánh & Chị Nguyễn Túy
Phượng
Anh Phạm Văn Đảm & Chị Lâm Bích
Phượng
Anh Vũ Thanh Minh & Chị Tống Thị Hương
Anh Trần Công Luận & Chị Trần Thị Minh
Thu
Anh Vũ Lê Hoàng Phong & Trần Thủy Tiên
Anh Lê Đình Phan & Chị Lê Ngọc Lan
Anh Trần Công Thành & Tô Mỹ Tâm
Anh Vũ Ngọc Hưng & Chị Nguyễn Thị Lan
Ông Cố Nguyễn Văn Sơn
Ông Cố Nguyễn Văn Đoan
Bác Bùi Hương
Anh Lê Ngọc Thức
Anh Trần Quốc Ân
Anh Mai Văn Quý
Chị Lê Thị Nguyên
Chị Lê Thị Huệ
Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh
Chị Hoàng Bích Thủy
Chị Bùi Thị Quý

Về chia sẻ chứng nhân trong các buổi
Ulreya cần phải được chuẩn bị tốt hơn.
Theo đề nghị của Ban Điều Hành và
Trường Lãnh Đạo, Liên Nhóm nên có
một Ban đặc trách về Ultreya thường
xuyên tham dự Trường LĐ để học hỏi
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về phương pháp tổ chức cũng như chia
sẻ chứng nhân.

hoàn vũ hay địa phương, nhưng không
nhất thiết thường xuyên mỗi tháng.

Hiện nay sinh hoạt Ultreya hằng tháng
dựa theo đề nghị của Phong Trào như
sau:

Về hội Nhóm Thân Hữu, hiện nay gồm
có 6 Nhóm:

1. Đại diện Liên Nhóm chào đón quý
anh chị Cursillistas
2. Chầu Thánh Thể
3. Nhóm Thả Nổi
4. Ultreya
5. Chia sẻ chứng nhân: Nhóm Thân
Hữu
6. Phản hồi: 2 hoặc 3 phản hồi
7. Đúc kết phần chia sẻ: Cha LH
Tôma Nguyễn Hoàng Duy
8. Tin Tức Sinh hoạt: chị M.
Madalena Lê Ngọc Lan
Sau phần Ultreya sẽ có nửa tiếng học
hỏi về kỹ thuật Phong Trào, hoặc
những vấn đề liên quan đến Giáo Hội

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nhóm Emmanuel Phụng
Anrê Dũng Lạc
Nhóm Têrêsa Giêsu Hài Đồng
Nhóm Maria Madalena
Nhóm Anê Thành
Nhóm Cecilia

Các Nhóm sinh hoạt cũng không được
đều, vì những lý do thời gian không
cho phép, hay các Cursillistas cảm thấy
không cần thiết cho nên không sốt
sắng. Tuy nhiên để sống trọn vẹn với
Ngày Thứ Tư, thực sự muốn thăng
tiến, muốn hoán cải liên tục thì hội
nhóm là một phương pháp hữu hiệu
giúp Cursilistas gắn bó với Phong
Trào, gắn bó với Thầy Chí Thánh trong
Ngày Thứ Tư của người Cursillistas.
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Phong Trào Cursillo Ngành Tiếng Việt
Tổng Giáo Phận New York
Sinh hoạt của Phong Trào Cursillo
Tổng Giáo Phận New York thuộc
Miền Một.
Phong Trào Cursillo Tổng Giáo phận
New York được thành lập bắt đầu vào
năm 2002 do anh Cursillita Giuse Lê
Quang Trung khởi xướng và đại diện
Phong Trào cho đến nay.
Hiện Tại Phong Trào đã có tổng số là
35 Cursillitas (1 Cursillistas đã qua
đời)
Anh chị em thường họp nhóm vào mỗi
tháng do sự hướng dẫn của Cha linh
hướng Giuse Phạm Trí Tân.
Mục đích của Nhóm Họp là các anh chị
em Cursillitas gặp gỡ chia sẻ lời Chúa
, Chia sẻ những công việc làm của
ngày THỨ TƯ cụ thể như:
 Thăm người bịnh ở nhà thương,
viện dưỡng lão
 Phục vụ cho nhiều hội đoàn
trong nhóm
 Có chương trình lớp Việt Ngữ
 Thực hiện các lớp giáo lý

 Tham dự trợ tá cho các khoá
Cursillo tại San Jose, Virginia,
Mary Land, Massachusetts
 Hợp tác cùng với các Khoá Tây
Ban Nha, Ý, Đại Hàn và Phi
Luật Tân ở trong tiểu bang New
York.
 Đóng góp cho các trẻ em nghèo,
tàn tật bên Việt Nam...vv.....
Phong Trào luôn đặt nền tảng trên tinh
thần Yêu thương của Chúa KiTo được
truyền đạt bằng phương pháp cụ thể
nhất là TÌNH BẠN đến với anh em
chung quanh nơi các anh chị em làm
việc và sinh sống.
Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã và đang
đồng hành với phong trào Cursillo
New York, các anh chị em Cursillitas
đang nối thêm vòng tay như những
chứng nhân của người tín hữu trong
Giáo Hội hoàn vũ.
Maria Theresa Christine Vũ
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PHONG TRÀO CURSILLO
BRIDGEPORT, CONNECTICUT
Tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn những
Cursillistas nhiệt thành đã mạnh dạn khởi
động tổ chức khóa Cursillo 3 Ngày tại
Boston, Massachusetts vào năm 1999. Nhờ
đó, Cursillista Giuse Nguyễn Thế Hùng ở
Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại
Bridgeport đã kêu gọi một số thiện nguyện
viên trong cộng đoàn tham dự. Từ đó, Phong
Trào Cursillo ngành Việt được sinh hoạt tại
Bridgeport cho đến nay.

Trong tình yêu thương và liên quan mật thiết
với Thầy Chúa Thánh Giêsu, đôi vợ chồng
Giuse Lê Hùng Vỹ đã trung thành sứ vụ với
Phong Trào Cursillo ngành Việt tại
Bridgeport suốt 20 năm qua, nay vì nhu cầu
sinh hoạt Việt-Mỹ của đôi vợ chồng Giuse Lê
Hùng Vỹ, ông đã chuyển giao Cursillo lại cho
Cursillista Lawrence Nguyễn Hùng Cường
thăng tiến Phong Trào vào Tháng 8 Năm
2019 vừa qua.

Với sự năng động và nhiệt thành của hai vợ
chồng Cursillistas Nguyễn Thế Hùng, con số
tham dự khóa 1 và 2 tại Boston rất đáng kể.
Các Hội Nhóm sinh hoạt thường xuyên và âm
thầm tích cực tham gia vào các hội đoàn và
chương trình sinh hoạt trong cộng đoàn. Đặc
biệt là nhiệt thành hổ trợ Đoàn Thiếu Nhi
Thánh Thể và Ca Đoàn. Nhờ đó, Cộng Đoàn
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam có một số Kitô
Hữu Đích Thực phục vụ trong các môi trường
sinh hoạt của cộng đoàn.

Sách lược Cursillo, tìm bạn kết bạn đưa bạn
về với Chúa, suốt 20 năm qua, từ khóa I đến
khóa XIV, Cursillo ngành Việt tại Bridgeport
đều có gởi người đi dự khóa với con số tổng
cộng khiêm tốn 60 Cursillistas (gồm cả Linh
Mục và Tu Sĩ), và rất khiêm nhường sinh hoạt
khoảng trên dưới 15 Cursillistas. Dù vậy, anh
chị em Cursillistas trong Phong Trào này vẫn
nhiệt thành nắm tay Chúa và tích cực nắm tay
anh chị em chu toàn Ơn Gọi NGÀY THỨ TƯ
trong mọi môi trường sinh sống.

Năm 2005, vợ chồng Cursillistas Nguyễn
Thế Hùng về Tiểu Bang Georgia, vợ chồng
Cursillistas Giuse Lê Hùng Vỹ nhận trách
nhiệm thăng tiến Phong Trào Cursillo tại
Bridgeport. Với sự nhiệt thành và hùng tài vĩ
lược của đôi vợ chồng Giuse Lê Hùng Vỹ,
cùng với sự trợ giúp của Phong Trào Cursillo
Boston, đặc biệt là Nhóm Phục Vụ Miền I đã
hối thúc Cursillo Bridgeport hợp thức hóa
theo cơ cấu của Phong Trào. Tháng 3 Năm
2012, Phong Trào Cursillo ngành Tiếng Việt
đã chính thức có chân trong Giáo Phận
Bridgeport, Connecticut.

Cám ơn Phong Trào Cursillo có sách lược
Kitô Hữu Đích Thực.
Cầu nguyện cho nhau, De Colores!
Lawrence Nguyễn H Cường
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Khóa Cursillo Boston 1
Ngày 8-11 tháng 7 năm 1999
Trung tâm Tĩnh huấn: Fontbonne Academy, 930 Brook Rd, Milton, MA 02186

Tân Cursillistas Khóa Boston 1
1. Phêrô Maria Trần Ngọc Ánh
2. Phêrô Đặng Xuân Bích
3. Lawrence Nguyễn Hùng Cường
4. Phêrô Nguyễn Văn Đạo
5. Giuse Trần Thế Duy
6. Giuse Trần Văn Giỏi
7. Đominicô Trần Văn Hạnh
8. Đaminh Vũ Đình Hoàng
9. Gioan Nguyễn Hoàng Huy
10. Giuse Vũ Nghị Hy
11. Đaminh Phạm Duy Khải
12. Phêrô Phạm Duy Khang
13. Giuse Trần Hồng Lạc
14. Phêrô Lý Bửu Lộc
15. Giuse Lâm Văn Long
16. Micae Ngô Hữu Lý
17. Giuse Vũ Mạch
18. Giuse Trần Văn Một

19. Giuse Trương Trọng Nghĩa
20. Giuse Lê Đình Phan
21. Phanxicô Nguyễn Văn Phát
22. Gioan Baotixita Vũ Lê Hoàng
Phong
23. Giuse Nguyễn Ngọc Phương
24. Giacôbê Nguyễn Long Quân
25. Phêrô Nguyễn Thanh Quân
26. Antôn Mai Văn Quý
27. Giuse Hoàng Văn Thái
28. Giuse Nguyễn Công Thái
29. Gioan Baotixita Lê Văn Thanh
30. Giacôbê Phan Duy Thành
31. Antôn Quan Văn Thành
32. Giuse Pham Thiên
33. Roco Nguyễn Văn Thông
34. Phêrô Nguyễn Thế Thường
35. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tiến
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Tân Cursillistas Khóa Boston 1 (tiếp theo)
36. Phaolô Trần Đức Tôn
37. Phêrô Nguyễn Minh Triết
38. Antôn Võ Ngọc Tụng
39. Giuse Nguyễn Văn Thông

40. Phêrô Trần Tử Viên
41. Augustinô Đỗ Văn Vững
42. Phaolô Ngô Đình Vương

Fontbonne Academy, Milton, Massachusetts
Nơi tổ chức các khóa Cursillo Boston 01, 02, 03 và 04
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Khóa Cursillo Boston 2
Ngày 15-18 tháng 7 năm 1999
Trung tâm Tĩnh huấn: Fontbonne Academy, 930 Brook Rd, Milton, MA 02186

Tân Cursillistas Khóa
Boston 2
1. Maria Phùng Thị Ái Nữ
2. Maria Lâm Thị BíchPhượng
3. Sr. Cecilia Hoàng Cung
4. Theresa Nguyễn Trần Dương
5. Maria Trần Thị DuyTân
6. Anna Trần Thị Gấm
7. Maria Nguyễn Diễm Hằng
8. Martha Nguyễn Thị Hoa
9. Maria Nguyễn Kim Hoàng
10. Catarina Nguyễn Thị Hồng
11. Maria Nguyễn Thị HồngVân
12. Elizabeth Lê Thị Hương
13. Sr. Maria Rosa Nguyễn Thị Hương
14. Maria Goretti Nguyễn Thị Huyền Chi
15. Maria Nguyễn Yến Kelly
16. Cecilia Phạm Thúy Khuyên
17. M.Cêcilia Nguyễn Thị Kiều Oanh
18. Maria Phạm Thị Kim
19. Maria Ngô Thị Kim Chi
20. Anna Nguyễn Thị Kim Hoa
21. Maria Trần Thị Kim Thoa
22. Maria Vũ Thị Kính
23. Maria M. Lê Ngọc Lan
24. Inê Trần Thùy Liên

25. Anna Vũ Mai Linh
26. Maria Bùi Trần Loan
27. Maria Đinh Thị Luyến
28. Martha Trần Thị Mai Phúc
29. Maria Phạm Thị Mỹ
30. Anna Nguyễn Thị Ngô
31. Anna Lê Thị Nguyên
32. Anna Maria Đặng Thị Nguyệt
33. Lucia Hồ Nhàn
34. Anna Lê Thị Như Hảo
35. Cecilia Nguyễn Thị Niên
36. Maria Nguyễn Thị Nụ
37. Maria Huỳnh Thị Quang
38. Anna Phạm Thị Sơn
39. Theresa Phạm Thùy Tâm
40. Maria Vương Tâm
41. Maria Lâm Thị Thắm
42. Anna Hoàng Thị Thuần
43. Anna Vũ Thị Thùy Trâm
44. Anna Trần Thị Tiên
45. Maria Nguyễn Mai Trâm
46. Maria Võ Trang
47. Anê Tôn Ánh Vân
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Khóa Cursillo Boston 3
Ngày 12-15 tháng 7 năm 2001
Trung tâm Tĩnh huấn: Fontbonne Academy, 930 Brook Rd, Milton, MA 02186

Tân Cursillistas Khóa Boston 3
1. LM Phêrô Phạm Văn Ái
2. Giuse Vũ Văn Biền
3. Đôminicô Đoàn Thanh Bình
4. Phêrô Đinh Chấn
5. Giuse Phạm Văn Chi
6. Philiphê Lê Trần Chinh
7. LM Giuse Nguyễn Chính
8. Vinh Sôn Vũ Văn Chu
9. Stephanô Chuigyn Chứi
10. Anton Phạm Văn Đảm
11. Phanxicô Phạm Đình Đệ
12. Giuse Nguyễn Quang Dung
13. Đaminh Chu Văn Dương
14. Phêrô Trần Văn Dzư
15. Gioan Trần Hải
16. Phêrô Lê Văn Hạnh
17. Micae Hoàng Đình Hiếm
18. Gioan Baotixita Võ Văn Hiển
19. Phêrô Dương Văn Hiếu
20. Antôn Dương Hồng
21. Phaolô Phan Huy Hưng
22. Đôminicô Hồ Trung John

23. Phêrô Nguyễn Kinh
24. Giuse Trịnh Trắc Lâm
25. Martinô Phạm Ngọc Linh
26. Tôma Phạm Sơn Long
27. Gioan Baotixita Trần Việt Long
28. Phêrô Đỗ Văn Lý
29. Gioan Baotixita Lại Tư Mỹ
30. Phaolô Nguyễn Như Phép
31. Đaminh Nguyễn Văn Phong
32. Phaolô Trần Thanh Phong
33. Giuse Trần Minh Quốc
34. Ignatiô Phạm Minh Quyết
35. Phanxicô Xavier Đỗ Minh Sủng
36. Giuse Hồ Công Thành
37. Giuse Trần Công Thiện
38. Phaolô Nguyễn Yấn Tính
39. Giuse Phan Ngọc Toàn
40. Giuse Nguyễn Thế Tuấn
41. Giuse Nguyễn Vinh
42. Gioan Baotixita Trần Tiến Vương
43. Giuse Vũ Hữu Vy
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Khóa Cursillo Boston 4
Ngày 19-22 tháng 7 năm 2001
Trung tâm Tĩnh huấn: Fontbonne Academy, 930 Brook Rd, Milton, MA 02186

Tân Cursillistas Khóa Boston 4
1. Anna Vũ Thị Cậy
2. Maria Nguyễn Thị Chanh
3. Maria Nguyễn Thị hâu
4. Theresa Nguyễn Thị Chi
5. Maria Trần Thị Chinh
6. Maria Vũ Thị Đào
7. Maria Đỗ Ngọc Diệp
8. Maria Nguyen Thi Dịu
9. Maria Nguyễn Thị ộ
10. Anna Chuigyn Gyưn
11. Cecilia Lê Thu Hà
12. Anna Nguyễn Thu Hà
13. Anna Hoàng Thị Hải
14. Anna Phạm Thị Hằng
15. Maria Lê Thị Hoè
16. Maria Khổng Thị Hồi
17. Maria Phan Thị Hơn
18. Theresa Nguyễn Thị Hồng
19. Maria Nguyễn Thị Hồng
20. Maria Nguyễn Thu Hồng

21. Anna Phạm Thị Hồng
22. Theresa Lê Thị Huệ
23. Maria Ngô Thị Huệ
24. Maria Nguyễn Thị Huệ
25. Anna Trần Thị Hương
26. Anna Nguyễn Thị Lạc
27. Elizabeth Nguyễn Thị Lan
28. Maria Nguyễn Thị Lành
29. Maria Nguyễn Thị Liễu
30. Lucia Nguyễn Thị Luyện
31. Maria Vủ Linh Lynn
32. Catarina Phạm Thị Minh Tâm
33. Margarita Long Thị Mỹ Hạnh
34. Maria M. Vũ Lê Mỹ Linh
35. Maria Trương Nancy
36. Isave Hồ Yến Nga
37. Maria Nguyễn Bạch Ngọc
38. Maria Phạm Nguyễn Ngọc
39. Maria Nguyễn Thị Oanh
40. Maria Huỳnh Ái Quang
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Tân Cursillistas Khóa Boston 4 (tiếp theo)
45. Maria Nguyễn Thùy Trâm
46. Rosa Nguyễn Kim Trang
47. Anna Trần Thị Trương
48. Anê Nguyễn Khánh Vân

41. Maria Nguyễn Thị Tâm
42. Anna Nguyễn Thị Tâm
43. Maria Nguyễn Thị Thu
44. Maria Vũ Thị Tiến

Khóa Cursillo Boston 5
Ngày 15-18 tháng 7 năm 2004
Saint Ambrose’s Parish, 240 Adams St, Dorchester, MA 02122

Danh Sách Tân Cursillistas Khóa Boston 5
1. Giuse Trần Quốc Ân
2. Phaolô Nguyễn Thái Bình
3. Phêrô Nguyễn Thanh Bình
4. Giuse Nguyễn Hữu Chung
5. LM. Anphonsô Trần Văn Đồng
6. Gioan Baotixita Vũ Minh Duy Mỹ
7. Hieronimo Đỗ Hải
8. Gioan Baotixita Đoàn Văn Hiệp
9. Anrê Lâm Thanh Hiếu
10. Giuse Lê Thế Kỷ
11. Micae Trần Lập
12. Giuse Đại Duy Linh
13. Giuse Lê Quang Lưu
14. Giuse Nguyễn Hoài Nam

15. Phêrô Nguyễn Đình Nghĩa
16. Phaolô Hồ Như Nhung
17. Giêrênimô Nguyễn Văn Nội
18. Gioan Baotixita Nguyễn Thành Phước
19. Antôn Phạm Văn Quyền
20. Jude Trần Văn Tâm
21. Đôminicô Phạm Minh Tân
22. Phaolô Phùng Ngọc Thảnh
23. Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Toản
24. Giuse Maria Nguyễn Văn Toản
25. Giuse Hoàng Tony
26. Giuse Phạm Tấn Trung
27. LM Giuse Lê Quang Tuấn
28. Phêrô Trần Quang Xuân
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Khóa Cursillo Boston 6
Ngày 22-25 tháng 7 năm 2004
Saint Ambrose’s Parish, 240 Adams St, Dorchester, MA 02122

Tân Cursillistas Khóa Boston 6
1. Theresa Trần Thị Bích Ngọc
2. Rosa Phạm Thị Bình
3. Maria Trần Thị Đồng
4. Theresa Lương Thị Dung
5. Rosa Nguyễn Thị Đượm
6. Maria Nguyễn Kim Hằng
7. Catarina Nguyễn Thị Hồng
8. Maria Phạm Thị Hồng
9. Maria Nguyễn Hồng Thu
10. Agnes Tống Hương
11. Maria Đặng Thị Kim Dung
12. Maria Nguyễn Thị Kim Liên
13. Anna Đinh Thị Lan
14. Anna Hà Lưu
15. Josephine Trần Ngọc Mai
16. Maria Phạm Thị Mẫu

17. Theresa Đỗ Ngọc Nga
18. Theresa Nguyễn Thu Nga
19. Martha Châu Thị Nhơn
20. Maria Bùi Thị Quý
21. Maria Phạm Thị Sự
22. Maria Lê Thị Thái-Hiền
23. Maria Trần Thị Thơm
24. Theresa Nguyễn Minh Thu
25. Anna Nguyễn Tiên
26. Maria Goretti Trần Thủy Tiên
27. Sr. Marypeace Hồ Tiến, LHC
28. Maria Đoàn Thị Tuyết
29. Maria Nguyễn Hanh Uyên
30. Anna Vũ Thị Xuân
31. Catarina Trần Yến
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Khóa Cursillo Boston 7
Ngày 30/10-2/11 năm 2008
Trung tâm Tĩnh huấn: St. Francis Seraphic Seminary, Andover Massachusetts

Tân Cursillistas Khóa Boston 7
1. LM Đôminicô Vũ Ngọc An
2. Andre Nguyễn Văn Ben
3. Phaolô Trần Cảnh
4. Phêrô Hoàng Văn Chiến
5. Gioan Lê Văn Cường
6. Anton Nguyễn Đức Cường
7. Giuse Ngô Chí Dũng
8. LM Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ
9. Antôn Lê Đình Huân
10. Toma Vũ Tiến Hùng
11. Giuse Vũ Ngọc Hưng
12. Phanxicô Xavier Nguyễn Thành Long
13. Phêrô Ðinh Thanh Long
14. Phêrô Phạm Khắc Ngọn
15. Gioan Trần Thế Nguyên
16. Giuse Phạm Văn Nhận
17. Phêrô Hồ Peter

18. Inhasiô Phạm Thanh Phong
19. Giuse Vũ Văn Phương
20. T/S Vincent Trần Văn Quát
21. Giuse Nguyễn Văn Sơn
22. Matthêu Phan Quang Sơn
23. Tôma Nguyễn Tấn Tài
24. Giuse Lưu Nghiệp Tân
25. Huberto Phan Thắng
26. Phêrô Trần Công Thành
27. Michael Lê Lai
28. Toma Trần Thọ
29. Lê Văn Tỉnh
30. LM Phan Văn Toàn
31. Augustinô Trần Minh Trí
32. Phanxicô Xavier Trần Lê Tuấn
33. Giuse Maria Đàm Công Vang
34. Giuse Bùi Ngọc Lưu
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Khóa Cursillo Boston 8
Ngày 6-9 tháng 11 năm 2008
Trung tâm Tĩnh huấn: St. Francis Seraphic Seminary, Andover
Massachusetts

Tân Cursillistas Khóa Boston 8
1. Magarita Ðoàn Thị Bích
2. Anna Võ Thị Bích Lan
3. Sr. Cecilia Vũ Thị Bích Nga
4. Martha Võ Thị Bích Vân
5. Annê Nguyễn Thị Bông
6. Maria Ngô Kim Chi
7. Maria Perez Thị Cúc
8. Maria Trần Thu Cúc
9. Maria Nguyễn Thị Dịu
10. Theresa Cao Kim Dung
11. Anna Hoàng Dung
12. Maria Nguyễn Thị Gia
13. Anna Đinh Thị Hạnh
14. Maria Trần Thị Hạnh
15. Anna Hoàng Thị Hồng
16. Anna Đoàn Thị Huê

17. Maria Đoàn Thị Huế
18. Maria Nguyễn Thị Kim Chắn
19. Maria Nguyen Thi Lan
20. Anna Võ Thị Lành
21. Maria Lê Thị Lập
22. Theresa Nguyễn Thị Lệ
23. Anna Hoàng Liên
24. Lucia Trương Bạch Mai
25. Maria Nguyễn Thị Mão
26. Maria Đinh Thiên Nga
27. Theresa Vũ Thị Ngọc Hà
28. Maria Nguyễn Thị Nguyệt
29. Maria Kiều Thị Nhàn
30. Martha Nguyễn Thị Nhường
31. Maria Đinh Thị Phúc
32. Maria Nguyễn Thị Quý

ĐẶC SAN KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP PHONG TRÀO CURSILLO TẠI BOSTON 1999-2019

156

Phong Trào Cursillo Boston ‐ Ngành Tiếng Việt

Tân Cursillistas Khóa Boston 8 (tiếp theo)
33. Maria Phạm Thị Ro
34. Maria Nguyễn Thị Thẩm
35. Maria Nguyễn Thanh Thảo
36. Anna Vũ Thu Thảo
37. Anna Nguyễn Thị Thảo-Nguyên
38. Rosa Vũ Thị Thơm

39. Theresa Đoàn Ngọc Thúy
40. Maria Hoàng Bích Thủy
41. Anna Lê Bích Thủy
42. Maria Lưu Thị Tiến
43. Anna Đoàn Trang
44. Maria Võ Tường Vy
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Khóa Cursillo Boston 9
Ngày 14-17 tháng 10 năm 2010
Trung tâm Tĩnh huấn: St. Francis Seraphic Seminary, Andover Massachusetts

Tân Cursillistas Khóa Boston 9
1. Phêrô Đinh Tiến Bản
2. CS Phêrô Nguyễn Quốc Bảo, SJ
3. Louis Nguyễn Ngọc Châu
4. Phêrô Lê Chi
5. Giuse Bùi Thế Cường
6. Giuse Phạm Xuân Độ
7. Phêrô Trương Giỏi
8. Phêrô Lê Trường Hải
9. Gioan Baotixita Trần Hoàng
10. Antôn Trần Đình Hồng
11. Phaolô Nguyễn Tiến Hùng
12. Giuse Phạm Thành Hưng
13. Phanxicô Xavier Cai In
14. Gioan Baotixita Nguyễn Tiến Lập
15. Gioan Nguyễn Thanh Liêm
16. Lawrence Nguyễn Long
17. Stephanô Trần Công Luận

18. Gioan Baotixita Võ Đức Minh
19. Giuse Vũ Văn Nghi
20. Carolo Phạm Minh Nghĩa
21. Tôma Trần Minh Phong
22. Giuse Nguyễn Đình Phú
23. Gioankim Lê Văn Quang
24. Gioan Bùi Văn Sinh
25. Phêrô Phạm Ngọc Sơn
26. Phaolô Nguyễn Ðình Thắng
27. Phêrô Nguyễn Tấn Thành
28. Giuse Nguyễn Văn Thiên
29. Đôminicô Nguyễn Thuân
30. Vincent Nguyễn Thuận
31. LM Đominicô Nguyễn Văn Tính
32. Đaminh Lê Minh Trung
33. Giuse Đặng Trương
34. Gioankim Trần Phúc Trưởng
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Tân Cursillistas Khóa Boston 9 (tiếp theo)
35. Alfonso Nguyễn Khoa Tuấn Sơn
36. Gioan Baotixita Nguyễn Tuyến
37. Antôn Nguyễn Duy Văn

38. Antôn Nguyễn Văn Viễn
39. TS Giuse Nguyễn Văn Vương
40. Gioan Baotixita Võ Vương

Khóa Cursillo Boston 10
Ngày 21-24 tháng 10 năm 2010
Trung tâm Tĩnh huấn: St. Francis Seraphic Seminary, Andover Massachusetts

Tân Cursillistas Khóa Boston 10
1. Theresa Huỳnh Thị Ánh Loan
2. Theresa Ðinh Thị Cẩm Tú
3. Maria Nguyễn Agata Duyệt
4. Cecilia Phạm Thị Đoá
5. Theresa Nguyễn Thị Hà
6. Teresa Phạm Thị Hải
7. Maria Hồ Tâm Hằng
8. Maria Võ Bích Hạnh
9. Rosa Võ Mỹ Hạnh
10. Lucie Walkup Nguyễn Hậu
11. Maria Phạm Nhã Hiên

12. Maria Lê Kim Hoàng
13. Maria Phạm T. Hoàng Hải
14. Isave Đinh Thị Hồng
15. Maria Trần Thị Hồng
16. Sr Annê Teresa Nguyễn Thị Hồng
17. Martha Nguyễn Thị Hương
18. Maria Nguyễn Thị Hương Thu
19. Cecilia Nguyễn Thi Kim Định
20. Maria Châu Thị Lang
21. Maria Ðinh Kim Liên
22. Maria Lê Thị Lý
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Tân Cursillistas Khóa Boston 10 (tiếp theo)
23. Maria Nguyễn Thị Mai
24. Theresa Nguyễn Thị Minh
25. Maria Trần Thi Minh Thu
26. Maria Võ Julie Ngà
27. Theresa Võ Kim Ngân
28. Maria Anna Lã Thị Nhung
29. Anna Nguyễn Thị Oanh
30. Maria Ngô Thị Phượng
31. Maria Nguyễn Quỳnh Quyên
32. Elizabeth Nguyễn Sách
33. Maria Đào Thị Sâm
34. Maria Tô Mỹ Tâm
35. Maria Trần Thi Minh Thu

36. Rosa Trần Thị Thanh Thúy
37. Maria Phạm Thị Tho
38. Maria Lê Thị Thơ
39. Maria Nguyễn Thị Thơm
40. Martha Lê Thị Thu Oanh
41. Theresa Đặng Bích Thuận
42. Theresa Nguyễn Huyền Trân
43. Rosa Võ Thùy Trang
44. Maria Têrêxa Nguyễn Uyên
45. M. Madalenna Trần Thị Vân Anh
46. Maria Theresa Nguyễn T. Xuân Hương
47. Maria Đỗ Thị Xuân Thu
48. Lucia Nguyễn Thu Yến
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Khóa Cursillo Boston 11
Ngày 21-24 tháng 8 năm 2014
Trung tâm Tĩnh huấn: La Salette Retreat Center947 Park Street, Attleboro, MA. 02703

Tân Cursillistas Khóa Boston 11
1. Giuse Lê Đăng Cao
2. LM Giuse Đỗ Minh Chấn
3. Philipphê Nguyễn Văn Chiến
4. Stanislas Phạm Trung Cương
5. Giuse Trần Anh Dũng
6. Alphongsô Lại Minh Hoàng
7. Simon Trần Văn Hoàng
8. Phaolô M. Vĩnh Hoè
9. Giuse Hương Joseph
10. Giuse Nguyễn Anh Khoa
11. Joseph Đỗ Kim
12. Giuse Đại Văn Lắm
13. Pherô Nguyễn Văn Linh

14. Giuse Nguyễn Văn Long
15. LM Gioan Kim Nguyễn Văn Nam
16. Giuse Nguyễn Văn Năm
17. Giuse Dương Văn Ngân
18. Giuse Nguyễn Nguyên
19. Giuse Mai Huy Phương
20. LM Giuse Trịnh Văn Son
21. Giuse Nguyễn Văn Sơn
22. LM Augustino Nguyễn Minh Tân
23. Phaolô Nguyễn Chí Thiều
24. ĐaMinh Lê Ngọc Thức
25. Giuse Trần Vinh
26. Peter Trịnh Ngọc Xuyến
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Khóa Cursillo Boston 12
Ngày 28-31 tháng 8 năm 2014
Trung tâm Tĩnh huấn: La Salette Retreat Center
947 Park Street, Attleboro, MA. 02703

Tân Cursillistas Khóa Boston 12
1. Sr. Maria Nguyễn Hoài Như An
2. Lucia Nguyễn Tuyết Anh
3. Maria Nguyễn Ngọc Bích
4. Maria Nguyễn Thị Bích Liễu
5. Agnes Lê Thị Bông
6. Emilia Nguyễn Thị Đẹp
7. Maria Nguyễn Phương Diana
8. Maria Trần Hà
9. Sr. M. Madalena Phạm Thị Hải Yến
10. Anna Trần Thị Hòa
11. Teresa Trần Thuý Hoa
12. Anna Lê Thị Hồng
13. Anna Phạm Thị Hồng
14. Sr. Maria Ngô Thị Hồng Oanh
15. Maria Nguyễn Kim

16. Rosa Trần Thị Kim Tuyến
17. Sr. Cecilia Hoàng Thị Lành
18. Isave Lê Lý Lệ
19. Maria Trần Thị Minh Cảnh
20. Maria Phạm Thị Mùi
21. Maria Nguyễn Thị Nancy
22. Rosa Lương Thị Nga
23. Sr. Imelda Đoàn Thị Ngọc
24. Agnes Moore Cao Ngọc Ảnh
25. Sr. Cecilia Tạ Thị Quyên
26. Anna Nguyễn Thị Sử
27. Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Thạch
28. Têrêsa Nguyễn Thị Thắm
29. Ana Maria Huỳnh Ngọc Thanh
30. Sr. Maria Phan Xuân Thọ
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Tân Cursillistas Khóa Boston 12 (tiếp theo)
31. Sr. Catharina Phan Thoa
32. Sr. Thérèse Trần Thị Thu Thủy
33. Sr. Elisabeth Nguyễn Thị Thùy Linh
34. Anna Nguyễn Ánh Tuyết

35. Maria Đinh Tú Vy
36. Anna Phạm Thị Xuân
37. Maria Kim Thị Xuyến

Khóa Cursillo Boston 13
Ngày 7-10 tháng 9 năm 2017
Trung tâm Tĩnh huấn: La Salette Retreat Center,
947 Park Street, Attleboro, MA. 02703

Tân Cursillistas Khóa 13
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gioan Hoàng Công
Gioan Nguyễn Đạt
Joseph Nguyễn Minh Điển
Đa Minh Nguyễn Văn Đoan
Micae Nguyễn Trọng Hiệp
Giuse Nguyễn Thành Lộc
Giuse Nguyễn Thanh Long

8. Marcelo Mã Tấn Nghĩa
9. LM Phanxico Xavier Trần Văn Quảng
10. Đa Minh Nguyễn Chí Thiện
11. Giuse Đặng Toán
12. Giuse Hy Tony
13. Phêrô Thái Quang Trưởng
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Khóa Cursillo Boston 14
Ngày 14-17 tháng 9 năm 2017
Trung tâm Tĩnh huấn: La Salette Retreat Center
947 Park Street, Attleboro, MA. 02703

Tân Cursillistas Khóa Boston 14
1. Monica Đặng Thế An
2. Anna Nguyễn Thị Ánh
3. Teresa Phạm Thu Diễm
4. Teresa Trương Hồng Diễm
5. Monica Trần Dung
6. Maria Nguyễn Thị Hòa
7. Maria Phạm Thu Hòa
8. Teresa Hoàng Thụy Hồng
9. Maria Nguyễn Oanh Jennifer
10. Maria Đoan Ngọc Kiều Nga
11. Isave Cao Kim
12. Anna Đỗ Thị Kim Mai
13. Maria Phan Hương Lynn
14. Maria Mai Mary
15. Mary Ngô Mary
16. Inê Trần Thị Mỹ Nương

17. Maria Nguyễn Thị MyLinh
18. Teresa Trần Bích Ngọc
19. Teresa Trần Thị Nam Oanh
20. Martha Hoàng Thị Phương
21. Maria Phạm Thị Sửu
22. Anna Bùi Minh Tâm
23. Maria Nguyễn Thị Thanh
24. Maria Võ Bích Thủy
25. Maria Lê Mai Trang
26. Martha Mai Anh Trang
27. Ysave Nguyễn Thị Trơn
28. Theresa Võ Ngọc Tuyền
29. Teresa Cao Phi Vân
30. Maria Nguyễn Lily Vân
31. Maria Nguyễn Thanh Xuân
32. Teresa Nguyễn T Bạch Yến
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Khóa Cursillo Springfield SPV-01
Ngày 8-11 tháng 8 năm 2019
Trung Tâm Tĩnh huấn Immaculate Conception Spiritual
Renewal Center 600 Liberty Hwy, Putnam, CT 06260

Tân Cursillistas Khóa Springfield SPV-01
1. Anna Trịnh Quế Anh
2. Maria Trần Bình
3. Sr. Maria Kiều Thị Ca
4. Maria Bùi Thị Châu
5. Anna Nguyễn Thị Diễm Châu
6. Sr. Theresa Nguyễn Thị Hộ
7. Martha Đặng Thị Hoa
8. Anna Vũ Hồng Đào
9. Sr. Maria Đỗ Thị Hồng Yến
10. Sr. Maria Nguyễn Thị Huyền
11. Maria Madalena Lê Thị Kiều Dung
12. Teresa Vũ Ngọc Kim Anh
13. Maria Huỳnh Ngọc Liên
14. Teresa Uông Mỹ Lynh
15. Têrêsa Chu Thị Mỹ Dzung
16. Maria Lê Thanh Ngân
17. Maria Ange Lê Thị Ngọc Cầm
18. Martha Nguyễn Thị Ngọc Trâm
19. Anna Trần Thị Nhung

20. Maria Đỗ Thị Quế
21. Anna Trần VL Quyên
22. Maria Đỗ Thu Sương
23. Maria Phạm Thị Sương
24. Maria Teresa Công Huyền TN Thanh
25. Anna Maria Công Huyền T.N Thiên Nga
26. Teresa Maria Hà Thị Thoa
27. Sr. Maria Đoàn Thị Thu
28. Sr. Maria Phạm Thị Thu Dung
29. Anna Nguyễn Thị Thùy Ly
30. Theresa Nguyễn Thị Tin
31. Maria Goretti Nguyễn Thị Tơ
32. Maria Vũ Thị Marie Trí Vu
33. Maria Lý Thị Trúc Anh
34. Sr. Anna Nguyễn Thị Tuyên
35. Catarina Vũ Cẩm Vân
36. Sr. Anna Trần Lệ Xuân
37. Angela Nguyễn Thị Yến
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Các Cursillistas tham dự Khóa Cursillo
Ngoài Tổng Giáo phận Boston
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Tên Thánh
LM Giuse
Giuse
Phêrô
Martha
LM Mark
Anna
Gioankim
LM
Maria
Phêrô
Đaminh
Martin de
Elizabeth
Giuse
LM

Anna
Anna
LM Giuse
LM
LM Phêrô
Đaminh
Anna
Anna
Gioan

Phêrô

Tên Họ
Nguyễn Văn
LM. Nguyễn
ấ Ngọc
Phạm
Nguyễn Thị
Đoàn Quang
Vũ Thị
Lê Như
Nguyễn Hoàng
Nguyễn Hải
Phạm Thị
Phạm Văn
Phạm Văn
Phạm Duy
Trần Anh
Nguyễn Tuý
Nguyễn Văn
Trần Đình
Nguyễn Văn
Vũ Quang
Nguyễn thị
Ngô Thị
Đỗ Thị
Nguyễn Hồng
Đặng Xuân
Nguyễn Xuân
Đặng Đình
Lê Đăng
Châu Ngọc
Đinh Thị
Trần Văn
Nguyễn Thị
Lê Thị
Bùi Thị
Nguyễn Tố
Nguyễn Thị
Bùi

Tên Gọi
Điểm
Linh
Am
BạchHường
Báu
Đây
Hảo
Hớn
Khánh
Khi
Khiên
Kính
Lý
Nhất-Huy
Phượng
Quang
Quỳnh
Thanh
Trung
Tự
Sen
Thục
Vân
Oánh
Thiện
Hà
Ân
Diệp
Quế
Roanh
Suốt
Xuân
Kính
Mai
Anh
Hương

Nơi dự khóa
BostonEnglish
BostonEnglish
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
California
Georgia
Georgia
Georgia
Louisiana
Louisiana
Missouri
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Texas
Toronto
Toronto
Vietnam trước
Vietnam trước
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Phong Trào Cursillo Boston ‐ Ngành Tiếng Việt
STT
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Tên Thánh
Toma
Phêrô
Phêrô
Maria
Theresa
LM Giuse
Maria
LM Giuse
Theresa
Madalenna
Maria

Tên Họ
Vũ Thanh
Nguyễn Đức
Nguyễn Thế
Nguyễn Ánh
Phạm Thị
Phạm Minh
Nguyễn Thị
Trần
Trần Thị
Phạm Thị
Nguyễn Thị

Tên Gọi
Minh
Nhị
Truyền
Gương
Hạnh
Hứa
Kim Oanh
Quỳnh
ThanhThủy
Thục
Thương

Nơi dự khóa
Vietnam trước
Vietnam trước
Vietnam trước
Washington
Washington
Washington
Washington
Washington
Washington
Washington
Washington

Gặp Gỡ Lòng Chúa Thương Xót
Trong Cursillo
“Điều làm cho Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái
và trở thành môn đệ của thầy”. (Ga 15,8)
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