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TINH THẦN QUẢN GIA TRONG PT CURSILLO 
Bài chia sẻ của anh Giuse Trần Thái Hoàng (Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo TQ) tại Đại 

Hội Cursillo Toàn Quốc được tổ chức ở Đại Học Chapman, Orange, CA - ngày 2 tháng 8, 2014. 

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin xuống tràn đầy tâm hồn người tín hữu Chúa, và nhóm lửa tình yêu 

trong lòng chúng con. Xin sai Thánh Thần Chúa xuống, đề Ngài tác tạo tâm hồn chúng con. 

- Và Chúa sẽ canh tân mặt đất. 

- Lạy Chúa, Chúa đã dùng ánh sáng Thánh Thần Chúa để giáo huấn lòng người tín hữu. 

Xin cũng nhờ chính Thánh Thần Chúa, cho chúng con nên khôn ngoan thật sự, và hằng 

được hưởng sự an ủi của Người, nhờ Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

 

Mến chào quý Anh Chị trong Chúa Ki-tô, 

 

Em đã chuẩn bị bài nói chuyện này trong nhiều tháng trời với lời cầu nguyện cùng Chúa Giê-su, 

là Thầy và là người bạn thân thiết nhất của em! 

Em xin Người giúp em soạn bài này một cách đơn giản và trình bày với ngôn ngữ của tình yêu, 

như em vẫn thường làm. Em hy vọng những lời này sẽ đến thẳng trái tim của quý anh chị mà 

không cần nghe giọng tiếng Anh không chuẩn của em.  

 

Em phải thú thật là trước đây (khi chưa đi dự khóa) em rất “dị ứng” với danh từ “quản gia”. 

Trong chương trình Vận động hàng năm của Giáo phận họ đã yêu cầu em đóng góp thời giờ, khả 

năng, và tiền bạc cho giáo xứ. Em coi đây là một gánh nặng vì lúc đó em rất bận rộn trong công 

việc làm. Khi em thấy người hướng dẫn trong nhà thờ cầm phong bì đi về phía em bên tay phải 

thì em nhìn sang trái và chờ cho họ đi qua. Đó là em mười năm trước. Em chỉ là người bàng 

quan. Đôi khi em cũng đóng góp nhưng chỉ để khỏi bị quấy rầy, ít nhất là trong thời gian một 

năm. Nhưng cách đây 7 năm em đã đi dự khóa Cursillo. Em đã trải qua cuộc hoán cải liên tục, và 

em đã xét lại mối tương quan của em với Chúa. Và dần dần em học được cách nhìn sự việc qua 

cách nhìn của Chúa. Rồi em cảm thấy say mê Cursillo và tìm đọc rất nhiều sách. Em kinh ngạc 

về sự phong phú của các tài liệu Cursillo với gần 100 danh mục trong ba ngôn ngữ.  Nếu có ai 

hỏi em, “Cursillo là gì?” có lẽ em sẽ trích ngay một câu trong trang 26 của cuốn sách “Thế Nào 

và Tại sao” (The How and the Why) của Ông Eduardo Bonnin đã đánh động em sâu xa và em đã 

dùng nó như châm ngôn cho đời sống thiêng liêng của mình và là câu tóm lược tất cả những sách 

về Cursillo mà em đã đọc. Câu đó là: “Cursillo là sống Nhiệm thể Chúa Ki-tô.” Động từ “sống” 

dẫn em đến nhũng câu hỏi khác như sau: “Làm sao em có thể sống Nhiệm thể Chúa Ki-tô? Sống 

bao lâu? Nửa giờ, một giờ, hay 24 giờ? Sống tới mức nào? 10% khả năng và tiền bạc của em? 

20% hay 100%? Em xin được chia sẻ với quý anh chị căn tính của một người quản gia, theo định 

nghĩa của Hội Đồng Giám Mục Hoa kỳ: 

 

Thế nào là một người quản gia? Canh giữ của cải và nhân lực và xử dụng chúng một cách có 

trách nhiệm là một câu trả lời, cũng như quảng đại hiến dâng thời giờ, khả năng và tiền bạc. 

Nhưng là người quản gia Ki-tô hữu còn mang ý nghĩa nhiều hơn thế.  Là những người quản gia 

Ki-tô hữu chúng ta nhận được ân huệ của Chúa với lòng biết ơn, tìm cách phát triển những ân 
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huệ ấy với tinh thần trách nhiệm, công bằng chia sẻ với những người khác và tìm cách đáp trả 

những ân huệ cho Chúa nhiều hơn. 

 

… Đời sống của một người quản gia Ki-tô hữu phải giống như đời sống của Chúa Ki-tô. Về 

nhiều phương diện đời sống đó có rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng người quản gia Ki-tô 

hữu một khi sống như thế sẽ có niềm vui khôn tả. Những người biết sống tinh thần quản gia sẽ 

thấy rằng “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người.” (Rm 8: 

28) 

 

Tinh thần quản gia chính là kết quả của tình yêu. Em phục vụ vì em yêu mến Chúa, vì em muốn 

được làm vui lòng người em yêu. Không phải là vì em phải làm, nhưng vì em muốn làm… 

 

Em nghĩ rằng Chúa đã gửi cho em một bài tập (homework) sau khi em nhận lời để nói bài Rollo 

này: đó là việc cả gia đình em dọn đi Texas! Trong bài nói của em vào dịp Đại Hội Cursillo năm 

trước, em có nói là em muốn dọn đi Texas để có thể  hiện diện ở Trung Tâm Cursillo toàn quốc, 

mặc dầu em không nhất thiết phải dọn về đó. Em chỉ mơ mộng vậy thôi vì điều đó không thể 

thực hiện được. Vợ em là người không thích thay đổi, sống hướng nội và gắn bó với Cộng đoàn 

Chúa Ba Ngôi Cực Thánh (Most Holy Trinity) ở San José hơn 10 năm trong tác vụ Thừa Tác 

viên Thánh Thể và Thừa Tác viên Lời Chúa. Hai con trai của em giúp Lễ mỗi ngày và ở tuổi 

đang lớn nên có rất nhiều bạn. Làm sao vợ em và hai con em có thể chịu dọn sang Texas! Thật là 

điều không thể thực hiện được. Em cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa, nếu đây thực là ý Chúa, 

xin cho vợ con và hai con của con nhận ra.”  Và rồi điều ấy đã xảy ra. Bây giờ thì chúng em đã 

trở thành dân Texas! Nói thật là cho đến bây giờ em cũng không hiểu Chúa đã nói gì với vợ và 

con em để chúng em đạt tới sự đồng thuận hoàn toàn, như một phép lạ! Chỉ có điều em biết: 

Thiên Chúa điều đình rất giỏi, và việc gì Ngài cũng làm được! 

 

Em còn nhớ rõ lần đầu tiên em nhìn thấy Trung Tâm Cursillo ở Jarrell, Texas, sau cuộc phỏng 

vấn của Ban Điều Hành Cursillo cho trách vụ Quản Trị Viên Phục Vụ PT Cursillo TQ. Đó là 

ngày 13 tháng 3 năm 2013. Và ngày đó đã đánh dấu một chương mới trong cuộc đời em. Em đã 

không nhìn thấy đó là một nhà kho, nhưng nhìn thấy hình ảnh Chúa Giê-su và cảm thấy nhịp tim 

của Ngài. Trung Tâm Cursillo trở nên thật sống động. Trung Tâm Cursillo là Nhiệm thể của 

Chúa Ki-tô. Thật giống như “Phút đầu gặp nhau, tinh tú quay cuồng”. Em có cảm giác này 2 lần 

trong đời: lần đầu tiên khi nhìn thấy vợ em (dĩ nhiên rồi!), và lần đầu tiên khi thấy Trung Tâm 

Cursillo. Lần này em cảm thấy như bị cú sét (tình yêu), và em tự nhủ: “Đây rồi, lạy Chúa. Con 

xin đến để phục vụ Chúa.” Em vẫn còn nhớ giây phút thiêng liêng khi em được cầm bình nước 

thánh cho Đức Cha Elizondo và Cha Peter làm phép Trung tâm này. Em xin Đức Cha Elizondo 

ban phép lành cho em luôn. Từ đó Trung Tâm này đã hút chặt lấy em như nam châm. 
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Cho Ngài: 

Trong bài này em sẽ không nói đến trách nhiệm hay tư cách hay khả năng kiên trì của người 

quản gia. Em chỉ muốn nói đến ơn gọi làm quản gia trong Phong Trào Cursìllo và tâm tưởng của 

một người quản gia. Thật là một vinh hạnh cao quý được làm quản gia cho Chúa Ki-tô. Tại sao? 

Vì em được mời gọi để phục vụ Chúa Ki-tô là Vua các vua, để làm việc với Ngài và trong Ngài. 

Nếu chúng ta thật sự nhận ra ân huệ và vinh dự này thì trách nhiệm, tư cách, và khả năng kiên trì 

của một người quản gia sẽ được thi hành và vun xới một cách triệt để nhất. Quý anh chị và em 

thật có phước khi được chọn để phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em trong Phong Trào Cursillo. 

Chúng ta đã được gọi để trở nên môn đệ của Ngài nên tự nhiên trở nên người quản gia cho Chúa 

Ki-tô. Ơn gọi làm môn đệ và làm người quản gia đi đôi với nhau, giống như hai mặt của một tờ 

giấy. Người môn đệ được gọi qua tình yêu, còn người quản gia là kết quả của tình yêu ấy. 

 

Chúng ta có nhận ra mình đang phục vụ vị Vua của các vua không? Ngài thật là ngưòi “xếp” của 

em. Trung Tâm Cursillo mở cửa lúc 9 giờ sáng nhưng em thường bắt đầu sớm hơn 45 phút để có 

thể họp riêng với Ngài từ 8 giờ 15 đến 8 giờ 45 trong Thánh Lễ, bất kỳ trời mưa hay nắng. Xin 

quý anh chị đừng gọi em vào lúc này, nếu không anh chị sẽ nhận được lời nhắn (text message) là 

em đang họp với Chúa Giê-su. Ngày làm việc của em bắt đầu bằng Thánh Lễ buổi sáng và kết 

thúc bằng Thánh Lễ buổi chiều cùng với gia đình. Chắc hẳn quý anh chị cũng biết được nhận vào 

làm trong Nội Các của chính phủ thì thật là cam go? Phải trải qua bao nhiêu sưu tra lý lịch và 

phỏng vấn. Rồi phải trưng ra các thứ bằng cấp, kinh nghiệm v.v… Nhưng làm việc với Chúa Ki-

tô thì ngược lại. Mình có thể tự chọn một chức vụ gì mình muốn. Chỉ cần có tình yêu tương xứng 

chức vụ ấy mà thôi. Mình càng yêu Ngài nhiều thì càng được làm gần Ngài hơn. Chúa Ki-tô 

không màng các anh chị đã ở trong Phong Trào bao nhiêu năm, đã dự bao nhiêu khóa CDC, bao 

nhiêu lần trợ tá, hay là đã đọc bao nhiêu sách vở về Cursillo. Nếu không có tình yêu thì tất cả 

những thứ đó đều không có ích gì! Ngài chỉ chăm chú đến tình yêu của mỗi người chúng ta, và 

đó là điều công bằng cho mọi người trong cuộc chạy đua trong tình yêu đến với Chúa Kitô. 

 

Với Ngài: 

Là người phục vụ trong Phong Trào Cursillo, chúng ta không sợ cô đơn. Chúng ta không những 

được phục vụ Chúa Giê-su mà còn được cộng tác với Ngài. 

 

Em đã đi giúp khóa nhiều lần và em có nhận ra một điều: Khóa Ba ngày chính là một bản giao 

hưởng Tình yêu mà Chúa Giê-su là người nhạc trưởng và mỗi người chúng ta là một nhạc cụ 

Tình yêu của Ngài. Các anh chị có biết người nhạc trưởng làm việc chặt chẽ với từng nhạc công 

như thế nào không? Chúa Giê-su cũng đang điều khiển bản giao hưởng Tình yêu thứ 24 ngay 

bây giờ tại đây, tại đại học Chapman. Chúng ta là các nhạc cụ của Ngài. Quý anh chị biết có bao 

nhiêu người trong dàn nhạc của Ngài không?  Hơn 100 tình nguyện viên từ Phong Trào Cursillo 

Giáo phận Orange? Đúng, nhưng vẫn còn thiếu. Tất cả chúng ta ở đây? Cũng đúng, nhưng vẫn 

chưa đủ. Câu trả lời đúng nhất là hàng ngàn vạn Cursillistas tuy không thể đến đây nhưng vẫn 

hiệp thông với chúng ta qua Palancas. Tất cả các anh chị đó đều có mặt đóng góp trong bản giao 

hưởng Tình yêu thứ 24. Chúa Giê-su sẵn sàng cộng tác với mỗi người chúng ta, nếu chúng ta 

cũng muốn như thế. Em muốn chia sẻ với quý anh chị một điều bí mật: đừng chỉ xin Chúa Giê-

su giúp cho mình trong những điều quan trọng, nhưng hãy xin Ngài giúp cho trong những điều 

nhỏ nhặt nữa. Ngài sẵn sàng giúp mình trong cuộc sống mỗi ngày như một người bạn chí thân. 

Khi đang lái xe, em mời Ngài cùng ngồi bên cạnh. Khi em bị mất chìa khóa, em xin Ngài giúp và 

em tìm thấy ngay như thể Ngài đã mang chìa khoá đặt vào tay em. Em thường nói với Ngài: 

“Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con, con bị kẹt rồi, hết nước rồi!” Và em đã được Ngài giúp ngoài sự 

mong ước của em. Năm ngoài khi em đang tìm một người làm thư ký trong văn phòng, em xin 
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Ngài cho một người biết việc mà đã đi dự Khóa, vì đây không phải chỉ là công việc mà là một ơn 

gọi phục vụ anh chị em trong Phong Trào. Thật ra em muốn tìm một người quản gia trong Phong 

Trào Cursillo. Nhưng rất tiếc đã không tìm được. Em đành mướn chị Liliana và nghĩ là Chúa 

không nhận lời mình cầu xin. Nhưng em đã lầm! Chị Liliana đã đi dự Khóa Cursillo ngay trong 

tuần làm việc đầu tiên ấy và có lẽ chị đã được Chúa Giê-su huấn luyện và hướng dẫn cặn kẽ 

trong suốt 3 ngày. Thiên Chúa thật là tuyệt vời! 

 

Theo Chúa Ki-tô và làm việc với Chúa Ki-tô là một cuộc hành trình đầy niềm vui và ngạc nhiên. 

Em học được hai bài học từ việc dọn qua Texas. Bài học thứ nhất là em phải từ bỏ ý riêng để tìm 

ra ý Chúa. Việc dọn qua Texas là hoàn toàn tự nguyện và chấp nhận mọi chi phí dọn nhà sau thờì 

gian 3 tháng tìm hiểu ý Chúa. Dọn nhà xuyên bang thật tốn kém cùng với những khó khăn không 

lường trước được nơi vùng đất mới. Nhưng dù gì chúng em cũng cứ quyết định dọn nhà. Nếu 

theo lối suy nghĩ bằng lý luận hơn thiệt, thì việc ở lại California hợp lý hơn là dọn sang Texas. 

Tuy nhiên một khi xin vâng theo ý Chúa thì mới thấy phép lạ xảy ra. Chúng em đã bán được nhà 

trong vòng một tuần và có người trả cao hơn giá bán, và số tiền dôi ra này còn nhiều hơn cả chi 

phí dọn nhà nữa. Hai con em được nhận vào một trường trung học chuyên nghiệp gần nhà mà 

thường phải qua xổ số bắt thăm mới được nhận. Mặc dầu không có ai quen hay họ hàng gì ở 

Texas, nhưng chúng em có Chúa Ki-tô và 170 ngàn anh chị em Cursillistas ở đó. Thật ở Texas 

cái gì cũng lớn hơn   Bài học thứ hai em học được là em phải đi ra khỏi khung cảnh êm ấm của 

mình để theo Chúa Giê-su và tập nhìn mọi việc với một nhãn quan khác. Em đã sống trong căn 

nhà ở San José 10 năm nhưng giây phút em cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giê-su một cách gần 

gũi nhất lại là đêm cuối cùng trước khi giao chìa khóa nhà cho người mua. Em đã dọn tất cả vào 

thùng: bằng cấp của em, các vật trang trí trong nhà, bàn ghế v.v… chỉ còn lại cây Thánh giá 

trong phòng nguyện. Cảm thấy mệt mỏi vì thu xếp và quét dọn, em chạy vào phòng nguyện và 

nhìn lên cây Thánh giá. Đó là lúc em cảm nhận sự gần gũi thân mật với Chúa Ki-tô và em đã 

nghiệm ra chỉ có Chúa là trung tâm cuộc đời em, không có gì quan trọng hơn. Khi em dẹp bỏ hết 

mọi sự và những vương vấn thế gian, tình yêu và ân sủng của Chúa Ki-tô tràn ngập trong em gấp 

trăm lần. Đôi khi cuộc sống chúng ta quá bận rộn vì những chương trình và công việc, và chúng 

ta đã vô tình để Chúa ra ngoài mà không hay biết. Bây giờ em không còn sợ di chuyển nữa vì em 

biết thu xếp hành lý nhẹ nhàng để theo Chúa Ki-tô bất cứ ở đâu: Phi châu, Cam-bốt, hay Việt 

Nam v.v.v… Tinh thần quản gia là kết quả của Tình yêu… để muốn điều Chúa muốn và làm 

điều Chúa muốn. 

 

Trong Ngài: 

Cộng tác với Chúa Giê-su rồi sẽ đưa ta đến một sự liên hệ mật thiết với Ngài. Chúng ta là MỘT, 

chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta. Tại sao? Phép Thánh Thể! Em thích đoạn sách 

sau đây ở trong cuốn Những Tư Tưởng Căn Bản về Phép Thánh Thể: 

 

Thánh Thể là tâm điểm đời sống suốt ba ngày của Khóa. Mọi diễn tiến trong Khóa đều nhằm tạo 

nơi khóa viên nhận định rằng, trong “Ngày Thứ Tư”, Thánh Thể phải tiếp tục là tâm điểm đời 

sống của họ, của việc gặp gỡ giữa họ với Thiên Chúa, cũng như gặp gỡ giữa họ và anh chị em 

trong cộng đồng. Phép Thánh Thể phải được cử hành hằng ngày và cẩn trọng để được sống sốt 

sắng hơn. (TTNT #338). 

 

Đúng thế, phép Thánh Thể phải là tâm điểm của đời sống chúng ta, phải được cử hành hằng ngày 

và cẩn trọng để được sống sốt sắng hơn! 

 

Nếu chúng ta yêu mến người nào, điều trước hết chúng ta làm là bằng mọi cách ở gần người ấy. 
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Trước đây em làm việc ở một công ty điện tử, với đầy dẫy những phiên họp bất thường trong 

ngày. Một ngày kia vì không thể đi Lễ lúc 8 giờ 30 sáng như thường lệ nên em tìm được một 

Thánh Lễ lúc 6 giờ sáng ở một nhà thờ khá xa phải đi mất 35 phút. Em phải dậy thật sớm lúc 5 

giờ sáng để chuẩn bị đi Lễ. Trên đường trở về em nghe tiếng Chúa Giê-su nói, “Cám ơn con đã 

đến thăm Thầy,” và em nhận ra Chúa Giê-su yêu em nhiều đến độ Ngài muốn ở với em và trong 

em suốt ngày đêm. Em phải ngừng xe lại bên đường và bật khóc. Em thấy lòng em tràn ngập tình 

yêu thân mật của Ngài. Từ ngày đó em nguyện không để Ngài cô đơn một ngày nào. Qua phép 

Thánh Thể em được tràn ngập niềm vui. Chúa Giê-su yêu mến chúng ta và không chỉ muốn ở 

gần ta và cộng tác với ta, Ngài còn muốn thật sự sống trong ta. Đó là một sự liên hệ gần gũi mật 

thiết không những qua phép Thánh Thể mà còn trong suốt cuộc sống mỗi ngày nữa. Khi chúng ta 

nhận ra sự hiện diện của Ngài, chúng ta luôn luôn hành xử cho xứng hợp. Vì được sống trong 

Nhiệm thể Chúa Ki-tô em đã cảm nhận được những đau khổ Ngài phải chịu do những gì không 

phải là tình yêu gây ra: ghen ghét, chia rẽ, giận hờn v.v… Em cảm thấy rất đau lòng và xúc động 

khi phải chia sẻ điều này:  em đến thăm Chúa Ki-tô trong Phòng Cấp cứu, Phòng Hồi sinh mỗi 

ngày! Ngài chịu đau khổ vì tội của chúng ta: sự dửng dưng, lòng ích kỷ, tính tự cao… Tất cả là 

những gai nhọn đâm thâu trái tim Ngài. 

 

Khi em được nghe về những vấn đề hay tranh chấp ở một vài PT giáo phận, em rất buồn và cảm 

thấy đau nhói trong tim dù chưa biết ai đúng hay sai. Chúa Giê-su là người chịu đau khổ và có lẽ 

Ngài muốn cho em chịu đau khổ một phần với Ngài. Em không trách quý anh chị, nhưng em quy 

tội cho Sa-tan là tên đã làm quý anh chị sa vào bẫy chia rẽ của nó. Xin nhớ rằng tất cả chúng ta 

thuộc về một Nhiệm Thể Chúa Ki-tô và chúng ta phải sống Nhiệm Thể ấy cho xứng hợp trong 

tình yêu,  lòng khiêm nhường, và tình bạn. Đó là Cursillo! Khi em gửi lời “chào anh chị em trong 

Chúa Ki-tô,” em thật sự muốn nói như thế. Khi chúng ta sống Nhiệm Thể Chúa Ki-tô, chúng ta 

trở nên người sở hữu và là những người trong cuộc, chứ không phải người bàng quan nữa. 

Chúng ta không thể nói: “Ô, đó là chuyện của Phong Trào trung ương, chẳng dính dáng gì đến 

tôi, vì không thuộc Giáo phận hay Miền của tôi.” Hay là: “Tôi xong việc của Khóa Ba Ngày, bây 

giờ để cho Hậu Cursillo lo. Không còn trong phạm vi trách nhiệm của tôi nữa.” Em xin được 

chia sẻ với quý anh chị một chuyện thật mới xảy ra đây. Ngày kia em nhận được e-mail của Cha 

Mario Krizanac ở Croatia hỏi em xem ngài có thể tham dự Đại Hội Cursillo toàn quốc và em có 

thể giúp ngài chỗ ngủ qua đêm ở mỗi chặng đường từ Chicago đến California dọc theo xa lộ 66 

không?  Trước đây em chưa hề quen biết Cha Mario. Đầu em tự nhiên nghĩ, “Đó chẳng phải việc 

của mình vì mình đang rất bận rộn lo cho Đại Hội Toàn Quốc” Nhưng trái tim em bảo rằng: “Đó 

là điều nên làm, vì Cha Mario là bạn thân của bạn thân Giê-su của em, như vậy Cha Mario cũng 

là bạn thân của em.” Sau đó em đã bỏ ra nhiều thì giờ để liên lạc và thu xếp chỗ ở cho ngài. Em 

gọi cho Cha ở mỗi chặng để xem ngài có được giúp đỡ đầy đủ không. Em chưa hề gặp ngài 

nhưng Chúa Ki-tô làm cho ngài trở nên bạn thân của em lúc nào không biết. Thật là tuyệt vời! 

Em cảm động trước lòng quý mến và ân cần tiếp đón của các anh chị Cursillistas dành cho Cha 

Mario trên từng chặng nghỉ mặc dầu trước đây chưa hề gặp ngài. Đó chính là tình bạn và tinh 

thần quản gia! 

 

Qua tinh thần quản gia Chúa Ki-tô đã thay đổi tâm tưởng của em về quyền đuợc làm chủ. Bây 

giờ em đi nhà thờ ở đâu thì đó là nhà thờ của em, dầu ở California, Texas, ở Mỹ hay ở Âu châu, 

Phi châu v.v… Em tự nhủ: “Ồ Chúa của em thật có nhiều nhà cho em ở khắp nơi trên thế giới.” 

Em cảm thấy có phước và vinh dự được là người quản gia cho Chúa Ki-tô. Ở Trung Tâm 

Cursillo toàn quốc em cũng cảm thấy như thế. 
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Nói về Trung Tâm Cursillo toàn quốc em muốn được chia sẻ một vài hình ảnh sau đây: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung Tâm mới gắn được bồn rửa chén và tủ bếp và bây giờ chúng em không phải rửa chén 

trong phòng vệ sinh nữa. Tủ lạnh này được một tình nguyện viên Cursillista trao tặng. Qúy anh 

chị có nhận thấy tủ bếp có nhiều màu khác nhau không? Bởi vì chúng em mua chúng từ garage 

sale, Craig list v.v. Anh Patrick đã tiết kiệm từng xu cho Trung Tâm. 

 

Khi nhận được phiếu mua sách của qúy anh chị, chúng em sẽ gói chúng lại bằng tình yêu và gởi 

đi bằng Palanca. Do đó, khi qúy anh chị nhận được sách, xin cũng mở ra bằng tình yêu và gởi lại 

Trung Tâm phiếu hồi báo bằng Palanca nhé. Chúng ta cùng thoả thuận như thế được không?  

 

Sau đây là một vài tin tức cập nhật về Trung Tâm Cursillo: 

- Nhân viên văn phòng tăng 100%, còn hơn những công ty lớn như Apple, từ …1 người 

lên 2 người   

- Chiến dịch vận động 3 dollars/năm: Trung Tâm Cursillo đã nhận được $40,000 từ khoảng 

1000 người đóng góp. Chúng em gửi lại $6800 bằng chứng phiếu (vouchers) cho các Chủ 

tịch Phong Trào (Lay Directors) để dùng đi tham dự Đại Hội Toàn quốc. Nhờ lòng quảng 

đại đóng góp của quý anh chị, chúng em đã tặng 2 vé tham dự Đại Hội cho 2 anh chị Chủ 

tịch Phong Trào đã có công khôi phục hay xây dựng Phong Trào trong Giáo phận mình. 

Chúng em cũng đã gửi giúp 3 phiếu mua tài liệu PT, mỗi phiếu trị giá $200 cho 3 giáo 

phận không thể đi dự được. Năm nay chúng em chỉ có thể giúp được như thế mặc dầu 

danh sách các giáo phận đang khôi phục hay thiết lập còn khá dài. Chúng ta có khoảng 

một triệu Cursillistas trên nước Mỹ, như vậy tỉ lệ đóng góp là 0.1%. Nếu chỉ kể những 

thành viên tích cực là 100,000 thì tỉ lệ đóng góp là 1%. Có người nói như vậy chiến dịch 

này thất bại rồi vì chỉ có 1% đáp ứng thôi. Tuy nhiên, em thấy đây là một triển vọng lớn 
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lao. Tại sao? Nếu 99% kia cũng đóng góp như 1% này thì chúng ta có thể thâu được 

$3,960,000. Điều này sẽ làm cho mơ ước của em thành hiện thực  trong việc: 

 Mời tất cả ĐHV Miền và Nhóm Phục Vụ Miền, các vị Linh hướng, các Chủ tịch 

Phong Trào, Trưởng TLĐ đi dự Đại Hội toàn quốc mà không phải trả chi phí. Họ 

là những người lãnh đạo phục vụ trung thành và rất xứng đáng được mời tham dự 

Đại Hội. 

 Hỗ trợ cho các Phong Trào giáo phận đang được khôi phục và xây dựng bằng các 

tài liệu, các khóa huấn luyện, và giúp về tài chánh. 

 Giảm giá bán sách và tài liệu xuống 50%. 

 Giảm tiền lệ phí tham dự Đại Hội Toàn Quốc xuống khoảng $150-200. 

 Chỉnh trang Văn phòng cho Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc. 

 

Có một Cursillista đã đặt cho em một danh xưng mới, ngắn gọn và dễ nhớ hơn: 3M. Không phải 

vì em làm việc cho Công ty 3M, nhưng 3M nghĩa là 3-dollar Man (anh Ba Đô). Em không biết 

em có đáng giá 3 dollars không, nhưng từ nay nếu quý anh chị muốn nói chuyện với em, quý anh 

chị phải có sẵn ít nhất 3 dollars trong túi.  

 

Tuy nhiên, em muốn đổi từ “anh Ba Đô” ($3 Man) thành “anh Nhân Ba Đô”  ($3 Multiplier). 

Nhưng danh xưng này không phải chỉ dành cho em, mà dành cho tất cả chúng ta. Nếu mỗi người 

chúng ta đóng góp trong vai trò người quản gia trong Phong Trào Cursillo và cứ Nhân Lên 3 

Dollars thì tương lai của Phong Trào Cursillo thật sáng lạn.  

 

Tinh thần quản gia trong Phong Trào Cursillo không phải là một hợp đồng có thời hạn. Khi 

người Chủ tịch Phong Trào hết thời hạn phục vụ, liệu người ấy có thể nói như thế này không:  

“Bây giờ tôi đã xong nhiệm kỳ, tôi có thể nghỉ hưu khỏi Cursillo được rồi”? Không, không phải 

như thế! Đây là một giao ước giữa một Cursillista với Chúa, cho đến khi mãn ngày thứ Tư. 

 

Em nhận thấy quan niệm về ngày thứ Tư rất hay! Ngày thứ Tư có thể là 80 năm, 3 năm, một 

ngày, hay ngắn hơn. Quý anh chị có thể bảo đảm là mình sống đến ngày mai hay tuần sau 

không? Không, chỉ có Chúa mới biết. Như vậy ta phải sống với hiện tại cho thật trọn vẹn như chỉ 

còn 24 giờ để sống. Và nếu chỉ còn 24 giờ thì anh chị sẽ làm gì? Có lẽ anh chị sẽ đi xưng tội, đi 

dự Lễ, rước Lễ và lãnh nhận các Bí tích khác. Nếu thế, quý anh chị có thể làm như vậy hằng 

ngày không? Quý anh chị có chuẩn bị hay tham dự Đại Hội Cursillo toàn quốc, Khóa 3 Ngày, 

Ultreya, Hội Nhóm như thể đây là lần cuối cùng không? Trong hân hoan? Cho Chúa Ki-tô, với 

Chúa Ki-tô, và trong Chúa Ki-tô? 

 

Em phải thú nhận là em có thể quên Chúa một cách dễ dàng, mặc dầu em đi Lễ mỗi ngày. Em 

không biết có bao nhiều lần em đã làm Ngài thất vọng, bao nhiêu lần em lầm lỡ với Ngài. Nhưng 

Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn với em. Ngài dạy em sống ngày thứ Tư như thể em chỉ còn 24 giờ để 

sống. Hãy đặt trọng tâm vào Ngài. Đừng sợ! Đừng giữ lại gì riêng cho mình. Hãy sống trọn vẹn 

mỗi ngày và coi ngày hôm sau là “ân huệ.” (bonus)! 

 

Em xin được chia sẻ với quý anh chị một vài câu trong cuốn sách “Đường Hy Vọng: Phúc Âm từ 

Trại Tù” của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, bậc Tôi Tá Chúa, dự Khóa Cursillo năm 1967 

ở Manila (Phi Luât Tân) và sau đó đã thiết lập PT Cursillo ở Giáo phận Nha Trang. 



Copyright © 2014, National Cursillo Center. All rights reserved. 

 

 Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài. Phút này nối tiếp 

phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống. Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ 

đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh…” (ĐHV # 978) 

 Con chỉ có một giây phút đẹp nhất: Giây phút hiện tại, sống trong tình yêu Chúa cách 

trọn vẹn; đời con sẽ tuyệt đẹp nếu kết tinh bằng từng triệu giây phút đẹp nhất. Con 

không thấy dễ dàng sao? Không khó khăn đâu!  

(ĐHV #997) 

 

Mỗi người chúng ta là một viên kim cương vô giá và độc đáo trong mắt Chúa, và đã được cắt 

theo mẫu mực hoàn hảo với nước C-color và giá trị cao LHF: 

- C-color: Christ - Chúa Ki-tô/ Cursillo 

- L (Love -Tình yêu), H (Humility- Khiên nhường), F (Friendship- Tình bạn) 

 

Chúng ta hãy đong đầy viên cương của chúng ta bằng tình yêu, bao bọc nó với lòng khiêm 

nhường, và phản ảnh Chúa Kitô qua tình bạn đích thực. Như thế tất cả những viên kim cương vô 

giá này khi gom lại với nhau sẽ thật chói sáng và làm cho tương lai của Phong Trào Cursillo của 

chúng ta thật tươi đẹp. Quý anh chị đã nghe đến “không gian 1 mét vuông di động (moveable 

square meter) phải không? Bây giờ chúng ta còn có “viên kim cương quản gia di động” 

(moveable stewardship diamond) phản ảnh Chúa Ki-tô bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu chúng ta 

đến. 

 

Trong tinh thần quản gia Cursillo, chúng ta hãy cử hành Thánh Lễ chiều nay một cách sốt sắng 

như là Thánh Lễ duy nhất, hãy tham dự và vui hưởng buổi Liên hoan Fiesta như là lần cuối cùng, 

hãy ôm lấy anh chị em của mình trong tình yêu Chúa như thể không còn gặp mặt nhau nữa. 

Đừng giữ lại gì riêng cho mình. Hãy cho đi tất cả. Hãy sống Nhiệm thể Chúa Ki-tô một cách trọn 

vẹn và đầy niềm vui mọi lúc mọi ngày! Cursillo là thế đó! Cursillo là Tình Yêu. Tình Yêu không 

bao giờ mất được (1 Cr 13:8). Cursillo không bao giờ mất được! 

 

Yêu mến tất cả qúy anh chị! 

 

De Colores! 

Giuse Trần Thái Hoàng 

 


