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Kế Sách Cho Một Tương Lai Sáng Lạng Hơn
Bài chia sẻ của anh Giuse Trần Thái Hoàng tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc lần thứ 23
Hofstra University, Hempstead, New York - ngày 27 tháng 7, 2013.
Qúy Anh Chị rất thân mến trong Chúa Kitô,
Có lẽ một số anh chị thắc mắc tại sao em lại được chọn vào vai trò Quản Trị Viên Phục Vụ PT
Cursillo Toàn Quốc? Thú thực với qúy anh chị em cũng không biết luôn  và đang tự hỏi đây.
Em giống như một anh chàng chẳng biết gốc gác từ đâu, lại còn nói tiếng Anh với giọng Việt
Nam nữa. Tuy nhiên hôm nay em sẽ nói bằng một thứ ngôn ngữ khác, đó là ngôn ngữ TÌNH
YÊU, tận đáy lòng em. Và em tin chắc là em nói ngôn ngữ này với giọng rất chuẩn!
Em đã từng là giám đốc điều hành tại một công ty kỹ thuật cao khi tham dự một Khóa Cursillo
Cuối Tuần cách đây 6 năm. Kể từ đó đời sống tâm linh của em đã hoàn toàn biến đổi. Em gặp gỡ
Chúa Giêsu cách riêng tư trong Thánh Lễ mỗi buổi sáng, trước khi bắt đầu những công việc khác
trong ngày. Em không biết đã đi vào đời sống thân mật với Chúa Giêsu từ lúc nào, nhưng việc
này đã diễn ra thật nhẹ nhàng và tiệm tiến cho đến một hôm em chợt nhận ra mình đã yêu Chúa
Giêsu thật sâu đậm, còn hơn cả vợ mình nữa! Sự kiện này thật lạ lùng làm em phải giật mình và
chỉ biết giữ riêng cho mình thôi. Em không dám thố lộ cho vợ em biết! Rồi một tháng sau, trong
khi hai vợ chồng em đang cầu nguyện trong thinh lặng tại phòng nguyện ở nhà, vợ em lên tiếng:
“Anh ơi, nói anh đừng buồn nhe, em cảm thấy yêu Chúa Giêsu nhiều hơn anh rồi!” Em cảm
thấy như mở cờ trong bụng, cười và đáp lại: “Anh cũng thế!” Quả đúng là một ơn đặc biệt! Khi
em nói yêu Chúa hơn vợ em, điều đó không có nghĩa là em yêu vợ ít đi, mà thật ra em yêu nàng
nhiều hơn trước nữa. Mọi sự nên hoàn hảo và trọn vẹn trong Tình Yêu Thiên Chúa. Đó là một
kinh nghiệm thú vị em muốn chia sẻ cùng qúy anh chị.
Khi em chuẩn bị soạn bài nói chuyện này, em không biết bắt
đầu từ đâu nên đã xin Thầy Giêsu cho em một ý tưởng và rồi
em nhận được hình ảnh bên đây. Em suy đi nghĩ lại về những
phân số này và chợt nhận ra chúng chỉ cho em cách làm thế
nào để sống Nhiệm Thể Chúa Kitô! Mỗi chúng ta giống như
một trong những phân số này. Hãy tưởng tưởng có một triệu
phân số giống vậy được đặt cạnh nhau nhưng chúng chỉ là
những phân số riêng lẻ không thể cộng lại được. Mấu chốt
của vấn đề là chúng phải có cùng mẫu số chung để có thể
cộng lại và tăng giá trị lên. PT Cursillo của chúng ta có 12 miền, phải không ạ? Nếu chúng ta
không có cùng mẫu số chung là Nhiệm Thể Chúa Kitô thì chúng ta không ở trong cùng một thân
thể. Do đó, chính Tình Yêu, chính Nhiệm Thể Chúa Kitô kết hiệp chúng ta lại với nhau.
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Mời qúy anh chị nhìn tấm hình này. Chúng ta sẽ thấy từng khuôn mặt chúng ta trong Thầy.
Chính vì đức ái mà anh Nieves và nhóm phụ trách đưa đón tại
phi trường làm việc ngày đêm để đón anh chị ở bất cứ phi
trường nào, bất cứ giờ nào, ngay cả 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, và 4
giờ sáng! Nhóm đưa đón này không có nhiệm vụ phải đón các
anh chị vào những giờ khuya khoắt như vậy nhưng các anh chị
ấy làm vì yêu thương. Em được gặp anh Israel vào đêm thứ Ba
lúc 3 giờ sáng tại tiệm Mc Donald gần trường đại học Hofstra
sau khi anh và 3 Cursillistas khác đón chị Bạch Yến và chị Letty
tại phi trường JFK. Em thật cảm phục việc làm hy sinh của anh
Israel. Thay vì dùng ngày nghỉ phép để tham dự Đại Hội Toàn
Quốc thì anh lại dùng nó để đón các anh chị tại phi trường. Đó
là một Palanca tuyệt vời anh làm cho Phong Trào! Em biết các
anh chị này rất mệt mỏi trong việc đưa đón nhưng luôn tươi
cười bởi vì họ phục vụ qúy anh chị trong Tình Yêu. Họ đang
sống Nhiệm Thể Chúa Kitô vì họ thấy Chúa Giêsu trong mỗi
người chúng ta và họ đã thực sự đón Chúa Giêsu tại phi trường! Nếu mỗi chúng ta thực sự sống
Nhiệm Thể Chúa Kitô cách trọn vẹn, em bảo đảm rằng PT Cursillo Toàn Quốc của chúng ta sẽ
có một tương lai thật sáng lạng.

Em xin chia sẻ với qúy anh chị vài điều về Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc, “Tổng Hành Dinh”
của Phong Trào tại Jarrell, Texas. Khi em ghé thăm Trung Tâm vào ngày 14/3 năm nay, em thực
sự bị chao đảo về sự đơn sơ của Tổng Hành Dinh của chúng ta. Nhưng em lại cảm thấy có một
sự gắn bó rất thân thương với nơi này. Em gặp chị Dominga Anderson, người vừa mới nhận
bằng ghi ơn của Phong Trào, và em nghe chị tâm sự về những khó khăn khi chỉ có một mình chị
coi sóc nhà sách của Phong Trào ở một Trung Tâm rất hẻo lánh. Chị sợ làm việc một mình ở
Trung Tâm và chị không dám mở cửa cho bất cứ ai, khách vãng lai hay người lạ mặt. Tuy nhiên
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chị đã không bỏ cuộc trước
những khó khăn, thách đố
bởi vì chị yêu mến Phong
Trào. Em rất cảm động trước
lòng xác tín và sự gắn bó của
chị với Trung Tâm. Do đó,
việc đầu tiên em thực hiện
ngay sau khi nhận nhiệm vụ
là cho gắn hệ thống an ninh
ADT tại Trung Tâm cho sự
an toàn của chị. Em cảm thấy được thôi thúc làm cái gì đó gấp rút cho Trung Tâm. Thậm chí em
muốn dọn về Texas để có mặt thường xuyên hơn tại Trung Tâm. Em không cần phải làm như
vậy nhưng em muốn làm chỉ vì yêu mến Phong Trào.
Vậy thì kế sách cho một tương lai sáng lạng của PT Cursillo gồm có những gì?
Như em đã nói, chúng ta là MỘT THÂN THỂ, chúng ta cùng gắn bó với nhau, không thể tách
rời trong Nhiệm Thể Chúa Kitô. Đó là lý do tại sao em cảm thấy có sự gắn bó thân tình với bất
cứ Cursillista nào tại Đại Hội cho dù em chỉ gặp gỡ lần đầu tiên. Em có cảm giác như mình đã
quen nhau cách đây 20 năm rồi. Đó quả là một ơn sủng diệu kỳ, đó là đặc sủng Tình Bạn! Trước
khi bắt đầu bài nói chuyện này, em có ghé thăm Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà nguyện
Palanca và thưa với Ngài: “ Xin Thầy đứng cạnh con khi con trình bày nhé vì Thầy là bạn đồng
hành Chí Thánh của con”. Sau đó ít phút, em thật ngỡ ngàng khi thấy nhà Tạm được di chuyển
từ nhà nguyện và đặt trên sân khấu ngay đây. Em cảm thấy mình thật hạnh phúc được Ngài đồng
hành với em trong mọi lúc!
1. Palanca: Qúy anh chị đã nghe về “Palanca đích thực” rải rác trong các bài Rollo truớc
đây. Vậy “Palanca đích thực” là gì? Đó là những lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình
được gói trọn trong tình yêu. Em đã liên lỉ làm Palanca cho Đại Hội Toàn Quốc từ tháng
4. Có khi em làm việc từ 12-16 tiếng một ngày, 7 ngày một tuần để chuẩn bị cho Đại Hội
này. Không ai bắt em phải làm như vậy nhưng em tự nguyện muốn làm thế. Em tận dụng
mọi cơ hội để biến mọi điều khó chịu, phiền hà, vấn nạn thành Palanca. Phòng của em
lạnh cóng ư? Em biến nó thành Palanca. Công việc không diễn ra theo ý mình mong
muốn? Em biến chúng thành Palanca. Em vui vẻ làm việc khuya với chị Lucy đến nửa
đêm để làm bảng tên cho các tham dự viên. Ngay cả cuốn Ca Nguyện cho Đại Hội được
làm bởi một Cursillista với bao đêm dài và nhiều công sức sửa đi sửa lại cho đến khi
hoàn chỉnh. Chúng em đón nhận tất cả với tình yêu và biến chúng thành Palanca. Palanca
của qúy anh chị và Palanca của em cộng lại được vì chúng ta có cùng mẫu số chung là
Tình Yêu, và chúng ta cùng chung vai làm cho buổi Đại Hội được diễn ra trong khung
cảnh tràn ngập yêu thương và ơn sủng của Thiên Chúa như thế này đây!
2. Chiến Dịch đóng góp $3/năm:
Chắc qúy anh chị đã nghe nói đến chiến dịch này hoặc nhìn thấy nó ở mặt trong của bìa
sau cuốn Ca Nguyện. Có người thắc mắc: “Chiến dịch này kéo dài bao lâu?” 6 tháng? 1
năm? Câu trả lời của em là … chỉ có 1 ngày thôi, nhưng đó là …. ngày thứ Tư của các
anh chị đó!!! 
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Vâng, chiến dịch này không chấm dứt sau 1 tháng hay 1 năm nhưng sẽ tiếp tục cho đến
khi chúng ta lìa đời đi vào ngày thứ Năm.
Chúng ta có hơn 1 triệu Cursillistas tại Hoa Kỳ. Nếu chỉ có 10% tham gia chiến dịch này
thì việc đóng góp $3/năm của các anh chị sẽ nhanh chóng cộng lại thành $3,000, $30,000
và thận chí $300,000! Bây giờ chúng ta thấy được tiềm năng của phép cộng này: $3 chỉ là
một con số nhỏ nhoi, nhưng nếu nó được cộng lại với mẫu số chung là Tình Yêu thì
chúng ta sẽ đạt được con số khổng lồ! Rồi chúng ta có khả năng làm được nhiều việc hữu
ích cho PT Cursillo dấu yêu của chúng ta như sau:







Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ đạt được tình trạng quân bình về tài chánh và
vận hành.
Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ có ngân quỹ giúp phục hồi các Phong Trào cấp
giáo phận ngưng hoạt động đã lâu năm và thiết lập Phong Trào Cursillo ở những
vùng có triển vọng.
Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ có ngân quỹ để dịch những sách hay sang từng
ngôn ngữ và thiết lập mạng lưới thông tin một cách hiệu quả với những kỹ thuật
thâu thanh và thâu hình.
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hằng Năm sẽ nằm trong tầm tay của mọi Cursillista.
Sự đóng góp của quý anh chị sẽ giúp trang trải một phần chi phí cho Đại Hội và
do đó sẽ làm hạ lệ phí ghi tên tham dự Đại Hội.
Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc sẽ trích ra 25% trong số tiền đóng góp của qúy
anh chị để bỏ vào tiền mua vé cho Chủ Tịch VPĐH/GP đi dự Đại Hội Toàn Quốc.
Việc đóng góp $3/năm của qúy anh chị sẽ giúp ít nhất 300 người lãnh đạo nòng
cốt từ khắp Hoa Kỳ tham dự Đại Hội Toàn Quốc để họ có thể đồng bộ với VPĐH
Toàn Quốc về đặc sủng Cursillo, tài liệu, phương pháp, chính sách và kế hoạch
sách lược tương lai cho PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ.
Em mới nhận được tấm chi phiếu $1350 từ Trường Lãnh Đạo ngành tiếng Việt
thuôc TGP Galveston Houston, Texas. Trường sẽ tự động nhận lại $338, tức là
25% số tiền đã đóng góp cho Trung Tâm, dưới dạng chứng phiếu (voucher) để
trang trải cho việc ghi danh tham dự Đại Hội Toàn Quốc năm 2014 tại Chapman
university, Orange, CA. Đây cũng là một cách tìm được vé tham dự Đại Hội TQ
miễn phí bên cạnh việc rút thăm sổ xố. Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay hoan
hô Trường Lãnh Đạo ngành Tiếng Việt thuộc TGP Galveston Houston!

3. Thông tin liên lạc hữu hiệu: chúng ta phải có cùng băng tần để có thể liên lạc với nhau.
Thí dụ, qúy anh chị phải vặn qua kênh 3 để nghe thông dịch bằng tiếng Tây Ban Nha,
hoặc chuyển qua kênh 1 để nghe tiếng Anh. Nếu không làm như vậy chúng ta chỉ nghe
toàn tiếng ồn mà thôi. Chúng ta lại phải cần một mẫu số chung ở đây. Em sẽ thiết lập hệ
thống thông tin liên lạc giữa trung ương, miền và địa phương để các tin tức không còn bị
thất lạc do những khuyết điểm của hệ thống thông tin hiện nay. Em xin được hỏi nhanh
có bao nhiêu anh chị ở đây nghe nói đến chiến dịch đóng $3/năm trước khi anh chị tham
dự Đại Hội? …ít hơn 50%. Xin cám ơn.
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Nếu Phong Trào qúy anh chị chưa có một danh sách điện thư của các thành viên, em xin đề nghị
qúy anh chị nên thiết lập để tiện liên lạc. Em biết có một số giáo phận có những danh sách gồm
400 , 800, hoặc 1200 Cursillistas. Nếu chúng ta dùng danh sách này để phổ biến và vận động cho
chiến dịch $3/năm thì thật tuyệt vời!
4. Làm cho Đại Hội Toàn Quốc nằm trong tầm tay với của mọi Cursillistas bằng cách
giảm tiền vé tham dự Đại Hội để mời gọi số đông người tham dự hơn. Qúy anh chị có
muốn giảm lệ phí ghi danh xuống còn $300, $250, hoặc thậm chí $200 không? Một lần
nữa, chiến dịch $3/năm là giải pháp thích hợp. Nó nằm trong bàn tay của qúy anh chị. Em
rất cần sự giúp đỡ của qúy anh chị.
5. Trung Tâm Học Liệu:
a. Giới thiệu sách điện tử (E-book)
b. Dịch nhiều sách hay sang các ngôn ngữ khác
c. Giảm chi phí in ấn và do đó giảm giá sách nhằm khuyến khích nhiều người mua
và đọc hơn.
d. Cải tiến nhà sách/quà lưu niệm trên mạng
e. Nâng cấp trang mạng để có thể chuyển tải các tài liệu thâu hình và thâu thanh
cách hữu hiệu.
Tóm lại, xin qúy anh chị nhìn lại và suy gẫm về hình ảnh các phân số riêng lẻ này:
Làm sao chúng ta có thể cộng những phân số này lại với
nhau? Em cần qúy anh chị trở nên những dấu cộng giữa
chúng và đưa tất cả về một mẫu số chung, đó là TÌNH YÊU,
đó là Nhiệm Thể Chúa Kitô. Nếu chúng ta làm được như vậy
thì phép lạ sẽ xảy ra và phép lạ đang nằm trong bàn tay của
qúy anh chị đó!

De Colores!
Giuse Trần Thái Hoàng

Đức Mến không bao giờ mất được. (1 Cor 13:8)
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