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Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 
 
Trên tay quý Anh Chị là Bản Tin Ultreya, Phong Trào Cursillo 
Ngành Việt Nam, Giáo Phận Dallas. 
 
Bản Tin Ultreya được ra đời nhằm mục đích liên kết tất cả quý Anh 
Chị Cursillistas trong miền Bắc Texas.  Tạ ơn Thầy Chí Thánh đã 
chúc lành đặc biệt cho Phong Trào được tăng trưởng không ngừng 
vừa về tinh thần dấn thân vừa về thêm số thành viên mới trong những 
năm qua.  Vì thế đã đến lúc Phong Trào cần có một nhịp cầu liên đới 
tinh thần và thông tin liên lạc thường kỳ để thực hiện ý lực sống của 
Phong Trào là “Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em.”  Thật vậy, 
khi thực hiện bản tin này, chúng tôi  không mong gì hơn là được tiếp 
tục đồng hành với tất cà quý Anh Chị Cursillistas để nên người tông 
đồ môi trường theo tinh thần Cursillo. 
 
Bản Tin Ultreya được ra đời vào Tháng Năm – Tháng Hoa kính Đức 
Mẹ.  Chúng tôi tin rằng Thầy Chí Thánh mong mỏi mỗi Cursillista 
luôn chiêm ngắm Mẹ Maria là người tông đồ tuyệt hảo vừa cưu mang 
ấp ủ Chúa trong lòng vừa mau mắn sốt sắng đem Chúa đến cho tha 
nhân.  Khi yêu mến Mẹ, trông cậy Mẹ, học hỏi Mẹ mỗi ngày và suốt 
đời, người Cursillista chắc chắn sẽ không vơi niềm vui và lòng hăng 
say dấn thân tông đồ. 
 
Xin Thầy Chí Thánh và Mẹ Maria chúc lành cho nỗ lực mới này của 
Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam, Giáo Phận Dallas nhằm xây 
dựng tình yêu thương và hiệp nhất. 
 
Và xin trân trọng giới thiệu Bản Tin Ultreya đến tất cả quý Cursillistas 
xa gần. 
 
De Colores! 
Lm. Giuse Trịnh Đức Hòa, DCCT 



chiều.  Giới thiệu thành phần các phái đoàn tham dự, 
đồng thời các phái đoàn cũng tự giới thiệu về mình để 
mọi người hiểu nhau, và làm quen với nhau.  Thành phần 
quan khách, trước hết là quí Cha, ngoài cha Chánh Xứ 
Giáo xứ ĐMHCG Trịnh đức Hoà, Cha Linh Hướng 
Phong Trào Trần ngọc Bích, còn có một Cha khách và là 
cha thuyết trình (keynote speaker), Cha Vincentê 
Nguyễn an Ninh đến từ Michigan.  Ban Phục vụ Miền 
Tám, anh Ngô chánh Sứ và anh Ngô quang Tân.  Đại 
diện phái đoàn từ các nơi như:  Oklahoma anh Hoàng 
canh Tân, Austin chị Trần thị Tuyết.  Thánh Tâm Chúa 
Giêsu chị Nguyễn Hằng, Các Thánh Tử Đạo Arlington 
chị Nguyễn thị Hằng-Nga, Thánh Phêrô Dallas anh 
Huỳnh khải Huy, Witchita Fall anh Mai hoàng Ân.  Theo 
tôi được biết, vấn đề mời phái đoàn các giáo phận bạn đã 
là nỗi lo lắng của Ban Tổ Chức, vì không hiểu có được 
sự hưởng ứng hay không?  Thế nhưng thật là một niềm 
vui, các Giáo xứ đáp ứng một cách nồng nhiệt.  Tinh 
thần Cursillo quả là gắn bó đến tuyệt diệu!  

Đúng 7:30 chiều, mọi người được mời lên Thánh 
Đường, Cha Chánh xứ Trịnh đức Hòa chính thức khai 
mạc Ngày Tĩnh Huấn.  Tiếp theo là Chặng Đường 
Thương Khó (hoạt cảnh do anh chị em Cursillistas 
ĐMHCG trình diễn) và cuối cùng là Giờ Tông Đồ. 

Trở lại Hội quán, chúng tôi cùng nhau thưởng thức 
chương trình văn nghệ “Hát Cho Nhau Nghe” do các anh 
chị Cursillo trẻ của Giáo xứ ĐMHCG phụ trách.  Ngồi 
nghe các anh các chị hát, tuy họ chỉ là tài tử, nhưng thể 
hiện mỗi người một vẻ, và với giọng hát  vừa hay vừa 
điêu luyện, tôi cứ tưởng mình đang dự một buổi đại nhạc 
hội nào đó.  Mặc dầu không khí như vẫn còn vương chút 
nuối tiếc nơi người nghe, nhưng chuơng trình đành phải 
chấm dứt vì đã 11 giờ  khuya. 
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(Đây là bài tường thuật Ngày Tĩnh Huấn 2008 của Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp [ĐMHCG], được tổ chức từ  
chiều thứ sáu 29/2/08 đến chiều thứ bảy 01/3/08 tại Giáo xứ ĐMHCG với chủ đề:  “Xin cho tất cả nên Một.” (Gioan 17: 
21)  Giới hạn bởi khuôn khổ của Bản Tin Ultreya, nên tác giả chỉ sơ lược mà không thể đi vào chi tiết cặn kẽ hơn) 
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Vừa lái xe vào 
sân Nhà Thờ, tôi 
đã nhìn thấy tấm 
banner  ‘Chào 
Mừng Ngày Tĩnh 
Huấn Cursillo 
2008’ treo ngay 
trước cửa Hội 
quán.  Xem đồng 
hồ mới hơn 5:00 chiều, thấy cũng chưa cần vào Hội quán 
để ghi danh vội, tôi vẩn vơ  đi lại ngoài sân để quan sát.  
Mọi khi vào giờ này, khu Hội quán thường vắng vẻ, 
nhưng hôm nay không khí ở đây thật rộn ràng, kẻ chạy đi 
người chạy lại, ra vào Hội quán để lo sắp xếp công việc.  
Bên ngoài bãi đậu xe, từng cặp vợ chồng, và từng anh 
từng chị Cursillista từ khắp nơi đang tấp nập đến đây để 
ghi danh tham dự Ngày Tĩnh Huấn. 

Gần đến giờ theo chương trình quy định, tôi đi vào 
Hội quán để ghi danh.  Nhìn  quang cảnh trong Hội quán 
làm tôi ngỡ ngàng.  Ngay sát cửa bước vào là một chiếc 
bàn dài, sau chiếc bàn là những người đẹp, với nụ cười 
tươi như hoa, mời tôi ghi danh và làm thủ tục ‘đầu tiên.’  
Sau đó tôi được dán cho một cái name badge label có ghi 
tên tuổi trước ngực áo, và trao cho cuốn Chương Trình, 
thế là tôi thành người hợp pháp thong dong đi lại khắp 
nơi trong khu vực.  Hội quán hôm nay được dùng làm 
nhà ăn, và giải trí.  Trên sân khấu Hội quán trang hoàng 
một bức hình rất mỹ thuật, biểu tượng cho chủ đề  hiệp 
nhất:  Bốn bàn tay, mang bốn mầu sắc, từ bốn hướng tụ 
lại, nắm chặt lấy nhau tạo nên một sự liên kết chặt chẽ.  
Lần theo mũi tên chỉ dẫn, phía trên lầu một của Hội quán 
là phòng Rollo. 

Ban Tổ Chức khởi sự Chương Trình vào đúng 6:30 

T H Ứ  B Ả Y  N G À Y  0 1 / 3 / 2 0 0 8  
Kinh Dâng Ngày khởi sự lúc 8:00 sáng, do Cha Nguyễn an Ninh chủ sự.  Sau đó 

mọi người dùng cà phê và ăn điểm tâm.  Giây phút này có lẽ mới là dịp để bạn bè 
thân quen gặp lại nhau, tay bắt mặt mừng, hỏi han, truyện trò với nhau trong tình 
thân mật. 

Lúc 9:10 sáng, tất cả chúng tôi đã sẵn sàng tập trung nơi Phòng Hội (trên lầu) để 
bắt đầu nghe các bài   Rollos.  Bài Rollo đầu tiên với chủ đề:  Tinh Thần Hiệp Nhất 
trong Phong Trào Cursillo và Giáo Hội.  Rollo này do Cha Vincentê Nguyễn an 



K Ế T  T H Ú C  N G À Y  T Ĩ N H  H U Ấ N  L À  B U Ổ I  H Ộ I  U L T R E Y A …  
Sau phần họp Nhóm, chúng tôi được nghe chị Hồng (Austin), anh Hoàng Kim, và chị Yến (ĐMHCG) lên chia sẻ 

chứng nhân, kể lại những tình huống họ đã gặp trong cuộc sống, và các anh chị đã ứng xử bằng niềm tin của sự cầu 
nguyện, bằng tấm lòng vị tha, và bằng tinh thần khiêm tốn của người Cursillista.  Câu chuyện các anh chị chia sẻ chừng 
như đã đánh động rất nhiều đến cảm nghĩ riêng tư của mọi người.  Trước khi kết thúc, Cha Linh Hướng Phong Trào Trần 
ngọc Bích đã đúc kết toàn bộ và đưa ra nhận định để hướng dẫn phương hướng tương lai cho Phong Trào.  

Thánh Lễ bế mạc của Ngày Tĩnh Huấn 2008 được cử hành lúc 6 giờ chiều.  Sau đó, mọi người trở về Hội quán dùng 
cơm chiều, và chia tay nhau trong tâm tình bồi hồi lưu luyến.  Đến đây tôi xin mượn bài thơ của anh bạn đã tặng buổi tối 
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cảnh:  Dụ ngôn người mắc nợ không biết thương xót (Mt 
18: 23-34). Và nhóm 3 diễn hoạt cảnh:  Chúa Giêsu hiện 
ra với hai môn đệ trên đường Emmau (Lc 24:13-35). 

Những hoạt cảnh này tuy các nhóm tự biên tự diễn, 
nhưng cũng đã tạo nên những pha vui nhộn làm mọi 
người có được trận cười thỏa thích, giúp cho mọi người 
cảm thấy thoải mái trong tinh thần học hỏi.  Kết thúc 
phần văn nghệ là vở kịch:  ‘Đôi mắt huyền’ diễn tả một 
nữ tu có đôi mắt rất đẹp, bị một Lãnh Chúa dùng bạo 
quyền ép buộc lấy ông ta.  Cuối cùng nữ tu này đã móc 
đôi mắt của mình để hiến tặng ông ta.  Nhìn thấy ý chí 
của nữ tu, ông ta xúc động và kêu lớn tiếng:  Ôi Thiên 
Chúa, Ngài là ai?! 

Đúng 3:30 chiều, chúng tôi lại tập trung tại Phòng 
Hội để nghe Rollo III với chủ đề:  Vai trò người lãnh 
đạo trong tinh thần hiệp nhất.  Rollo này do anh Ngô 
quang Tân, Nhóm Phục Vụ Miền VIII trình bày.  Anh đã 
làm nổi bật những điểm then chốt, cơ bản, nòng cốt của 
PT qua cách giải thích dễ hiểu và dễ nhớ.  Rollo này đã 
giúp làm sáng tỏ hơn về mục đích, sách lược và phương 
pháp của Phong Trào.  Rất tiếc vì thời gian có hạn, nên 
anh chỉ mới trình bày được một phần của bài Rollo.  
Mong có dịp được nghe anh trình bày thêm phần còn lại.   

Ninh thuyết trình.  Ngài đã dùng một hình ảnh rất sinh 
động trong Thánh Kinh, để chứng minh cho tinh thần 
hiệp nhất.  Chúa là cây nho, chúng ta là cành.  Ngoài ra 
Ngài cũng  nêu lên  những nhu cầu khẩn thiết về tinh 
thần hiệp nhất trong công tác tông đồ.  Nhất là những cản 
trở của sự hiệp nhất, do các tham vọng, ganh tị, độc tôn 
v.v. thuộc bản chất con người. 

Tiếp theo là Rollo II với chủ đề:  Phương thức xây 
dựng tình hiệp nhất giữa PT Cursillo với các Đoàn thể 
khác trong Giáo xứ. Rollo này do anh Võ trọng Tích, 
Điều hợp viên Trường Lãnh Đạo trình bày.  Anh đã nêu 
lên một số sự kiện rất cụ thể, về những hiểu lầm, của các 
vị chủ chăn, khi các Ngài chưa hiểu rõ về đường lối và 
phưong pháp của PT, 
và với các đoàn thể 
trong một vài cộng 
đoàn, giáo xứ tại một 
số địa phương.  
Đồng thời anh cũng 
nêu lên những 
nguyên nhân gây ra 
mối bất hòa chía rẽ 
và thử đưa ra một vài 
phương thức giải 
quyết, đó là mỗi 
người Cursillista cần 
phải  luôn cầu 
nguyện,  có tinh thần 
khiêm tốn, bao dung, 
tha thứ, thể hiện tình 
yêu thương, và tinh 
thần phục vụ tha nhân một cách chân thành. 

Tiếp đến là phần thảo luận chung các câu hỏi của hai 
bài Rollos, tóm tắt ý kiến đóng góp của các thành viên để 
đúc kết.  Có tất cả 10 nhóm cho tổng số gần 100 tham dự 
viên của Ngày Tĩnh Huấn. 

Sau bữa cơm trưa, là chương trình văn nghệ.  Tất cả 
chúng tôi đều được mời tham gia, và chia thành ba 
nhóm, mỗi nhóm được phân phối tập diễn một dụ ngôn 
trích trong Kinh Thánh.  Nhóm 1 với hoạt cảnh:  Dụ 
ngôn mười nén bạc (Lc 19:11-26).  Nhóm 2 diễn hoạt 



      Có người hỏi chị nhóm trưởng rằng: "Tại sao nhóm chị lại chọn tên Thánh là Maria?" 
Chị hóm hỉnh trả lời: "Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời mà."  Thế là cả hai cùng cười. Nhóm Maria được thành lâp 

vào năm 2002.  Nhưng vì nhân số quá ít ỏi nên đã nhập chung vào nhóm khác.  Năm 2006, cùng với sự bành trướng của 
Liên nhóm, nhóm Maria được bắt đầu trở lại, và hiện nay nhóm đã có được 11 anh chị, ở cách xa nhau trong vùng Dal-
las:  
       Anh chị Trần bá Lộc - Trần Lệ Thủy ở Dallas, anh chị Nguyễn xuân Kỷ - Nguyễn Khanh ở Irving, anh chị  Trần 
Thu - Lisa ở Dallas, chị Nguyễn thị Hằng ở Carrollton, chị Huỳnh Thụy Quyên ở Richardson, anh chị Trần văn Hoạch - 
Lý thị Thơ ở Richardson, và anh Lý phước Hồng ở Garland. 
Nhóm Maria chúng tôi họp vào thứ Sáu đầu tháng sau thứ Hai Ultreya của Liên Nhóm.  Thường thì chúng tôi họp tại nhà 
chị trưởng nhóm, có đôi khi đến nhà của anh chi Kỷ - Khanh, anh chị Thu - Lisa. 
       Có lẽ cũng như các nhóm khác, chúng tôi chia sẻ cho nhau những phấn đấu, những kinh nghiệm về đời sống thiêng 
liêng hay cả đời sống thường nhật để làm chứng nhân cho Thầy Chí Thánh. Chính nơi đây chúng tôi đã học hỏi rất nhiều 
qua tấm gương của nhiều anh chị đã có đời sống Kitô hữu rất xứng đáng.  Sự phấn đấu về đức tin, lòng nhiệt thành sốt 
mến qua những việc làm ở Giáo xứ, lòng quảng đại thương người qua những công tác từ thiện và lòng ước ao được theo 
chân Chúa, họ đã có đời sống chứng nhân thật sống động nơi gia đình và tại sở làm.  Chúng tôi cũng trao đổi với nhau 
những hiểu biết về Kinh Thánh, về Giáo Hội, và về phong trào.  Họp nhóm đối 
với chúng tôi là một niềm vui không những vì độ tuổi của chúng tôi không 
quá chênh lệch, mà còn vì  sự cởi mở, chân thành đã làm cho chúng tôi gần gũi 
hơn, đã thêm sức mạnh trong đời sống  thiêng liêng hơn.  Chúng tôi thường họp 
nhóm đầy đủ mỗi tháng và có lẽ sự hiện hiện của người này lại là niềm khích lệ 
cho người kia nên  số người vắng mặt  ít xảy ra, trừ trường hợp bất khả kháng. 

Thỉnh thoảng, với mục đích học hỏi những điều hay của các nhóm khác và 
cũng để giang rộng tay "nắm anh em", chúng tôi mời một số các anh chị Cursil-
litas của các nhóm khác đến dự họp nhóm chung. 
     Ngoài những công tác cá nhân của các anh chị , nhóm chúng tôi có đề ra 1 
công tác chung cho cả nhóm.  Đó là việc lần chuỗi Mân côi mỗi ngày (mà chúng tôi vẫn gọi là "chuỗi sống".)  Cứ 5 
người họp thành 1 chuỗi  (Mỗi người suy niệm một Mầu Nhiệm, một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng 
Danh) cầu nguyện cho Giáo hội, cho các linh hồn, cho phong trào.  Như vậy mỗi ngày nhóm chúng tôi có được 2 chuỗi 
để làm Palanca cho phong trào những khi cần đến.  Tuy là một việc làm nhỏ bé, khiêm nhường, nhưng qua việc làm này 
chúng tôi đã nhớ đến nhau  trong Chúa, Mẹ Maria và cầu cho nhau mỗi ngày để cùng nhau thăng tiến, để Phúc âm hóa 
chính mình và Phúc âm hóa những môi trường mà mình hiện diện.  
     
De Colores! 

LH & LT 

hôm chúng ta chia tay, để kết thúc bài tường thuật này: 
Khi mới tới, xem chừng hơi bỡ ngỡ. 
Nhưng dần dà ta đã thấy thân nhau 
Vì cùng chung một nhiệm ý nguyện cầu 
Cho tất cả được kết liên nên Một. 
 
Nắm tay nhau vẫn còn như luyến tiếc 
Qua hai ngày mà lẹ quá đi thôi 
Chia tay nhau sao tấc dạ bồi hồi. 
Tạm biệt nhé, hẹn nhau ngày tái ngộ. 
   

Bùi quang Huấn 
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Tôi là một Cursillista từ vùng V (Đông bắc nước Mỹ) vừa xuôi Nam và định cư tại Dallas.  Mỗi năm 2 lần, vùng 
V chúng tôi có những sinh hoạt Ultreya, và tĩnh huấn cho nhóm lãnh đạo, hoặc những anh chị Cursillista nòng cốt.  
Nhưng khi đến với Ngày Tĩnh Huấn Cursillo 2008 do Liên nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp [ĐMHCG] tổ chức, là cả 
một khám phá mới, vui tươi, và thích thú. 

Các anh chị Cursillistas của giáo xứ ĐMHCG đáng phục lắm: dám mời một Linh Mục từ vùng khác đến để giúp 
trong suốt thời gian Tĩnh Huấn - Điều mà chúng tôi, Cursillistas vùng V chưa lần nào dám nghĩ đến.  Thứ đến là những 
hoạt cảnh dựa theo Thánh Kinh của từng nhóm.  Tôi thật cảm phục các anh chị Cursillistas vùng VIII, từ bốn phương về 
đây, sao có thể diễn xuất ăn khớp với nhau thật tài; nếu các anh chị này đi thi đóng phim, chắc sẽ có nhiều người trúng 
tuyển lắm. 

Xem phim “The Passion” của đạo diễn Mel Gibson, tim tôi đã mềm nhũn; nhưng đến với hoạt cảnh “Sự Thương 
Khó Chúa Giêsu”, một cảm động khác lạ đến với tôi.  Ban nhạc Cursillo, chỉ với 2 cây đàn thùng và một bộ trống dã 
chiến nhưng sao tôi cảm thấy như ngồi trong phòng nhạc ‘symphony’, các ca sĩ Cursillistas hát Thánh Ca, nhiều bè 
rất ư là vững, tại sao không ai nghĩ đến việc thâu cho vào CD bán chắc cũng được nhiều tiền lắm!  

Trên đường đưa cha Linh Hướng vùng V (LM. Nguyễn an Ninh) ra phi trường về lại Detroit, tôi có tâm sự với 
cha: ở vùng V của mình, cứ mỗi lần họp Ultreya miền, mọi nơi đồng chia sẻ: “nên trẻ trung hóa phong trào Cursillo”, 
chúng ta đã gởi nhiều anh chị trẻ đi dự khoá Tĩnh Huấn 3 ngày cuối tuần, nhưng khi trở về địa phương, các anh chị đã 
theo nhau vào… đội người nhái của hải quân, lặn hết, không còn người nào ở lại sinh hoạt với phong trào, chỉ vì 
phong trào không có gì “hấp dẫn!”  Trong khi ở đây, Cursillo của Liên Nhóm ĐMHCG Giáo Phận Dallas và Cursil-
listas các Giáo Phận bạn, đã làm một việc đáng cho mọi giới phục nể.  Cha Linh Hướng đồng ý với tôi về việc này. 

Gắng lên!  Gắng lên!  Các anh chị Cursillistas. 

De Colores! 
Gioanbatixita  Đặng quốc Bảo 

Thế là ngay hôm sau, sáng thứ Hai, tôi đến sở sớm 
hơn để dọn dẹp phòng sơn: thay hết giấy lót mặt bàn, các 
filters lọc không khí và xếp đặt dụng cụ cho ngăn nắp thứ 
tự.  Một mình làm bằng ấy công việc kể cũng mệt nhưng 
tôi dâng tất cả cho Chúa và cảm thấy một niềm vui phục 
vụ đích thực trong tâm hồn.  

Thường thì chỉ hai ngày sau phòng sơn dơ và bê bối 
trở lại nhưng lần này sau muời ngày phòng vẫn còn sạch 
sẽ và khá tươm tất.  Có lẽ người dùng đã ý thức được sự 
hy sinh của tôi chăng?  Sau tuần lễ thứ ba, tôi lại dọn dẹp 
sạch sẽ lần nữa và quyết định sẽ làm luôn công việc này.      

Hai tuần sau đó, vào một sáng sớm thứ Hai, khi đi 
ngang qua phòng sơn tôi thấy có một anh đang dọn dẹp 
bên trong nên tôi ghé lại hỏi thăm.  Anh ấy cho biết, việc 
tôi hy sinh dọn dẹp phòng sơn trong mấy tuần qua đã làm 
anh suy nghĩ rất nhiều.  Anh biết tôi rất bận nên anh đã 
quyết định phụ tôi trong công viêc này.  Thật cảm động, 
tôi tạ ơn Chúa vì Ngưòi chẳng bao giờ bắt tôi vác quá 
sức của tôi và xin cám ơn người bạn đồng nghiệp đã 
chung vai với tôi để những việc làm thường được coi 
như là gánh nặng trở nên nhẹ nhàng và có ý nghĩa hơn.         

TH 

Vài tháng qua, nhân sự trong hãng tôi thay đổi, việc 
phân chia công tác làm sạch phòng sơn cả tháng nay 
không được thi hành nghiêm túc, chểnh mảng, bỏ phiên. 

Thời điểm này nhằm đúng vào mùa Chay Thánh, 
mùa tôi được nghe nhắc nhở phải cải thiện đời sống, ăn 
chay hãm mình, làm việc bác ái.   Đặc biệt trong một bài 
giảng nói về đề tài “Nên Thánh”, cha giảng thuyết có 
nhắc tới thánh Phanxicô và thánh Têrêsa với hai cách 
thức hoạt động rất khác nhau.  Thánh Phanxicô thì hăng 
say, miệt mài công việc truyền giáo ở rất nhiều nơi còn 
thánh Têrêsa thì chỉ biết cầu nguyện và làm những công 
việc bé nhỏ trong khuôn viên nhà dòng.  Thế nhưng cả 
hai đều làm vì lòng mến Chúa và đều trở thành tiến sĩ 
của Hội Thánh.  Thật ra tôi đã nghe đề tài này nhiều lần 
nhưng sao lần này lòng tôi cứ xốn xang, thao thức muốn 
làm một việc gì đó.  Không khí thánh thiện của mùa 
Chay và lời kinh Hòa Bình “Xin cho con biết mến yêu và 
phụng sự Chúa trong mọi người”, cứ thôi thúc, giục giã 
tôi đáp trả.  Suốt hai ngày cuối tuần, tôi cứ lẩn quẩn, suy 
đi nghĩ lại câu kinh trên, lòng tôi như hạt lúa đã ngấm 
nước chỉ chờ nứt ra để nẩy mầm non và cuối cùng tôi đã 
quyết định và biết phải làm gì. 
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Welcome!!! Welcome!!! 

Chúng ta hân hoan tiếp đón: 

Anh chị Đặng quốc Bảo đến từ Michigan và đã chọn 
nơi đây để dừng bước và đã sinh hoạt với Liên Nhóm 
ĐMHCG từ tháng Hai.   

Anh Chị Nguyễn trọng Nghĩa cũng đến đây hưởng hưu 
từ Wichita Falls, Texas.  Sau thời gian ổn định đã chính 
thức sinh hoạt với Liên Nhóm chúng ta bắt đầu tháng Tư. 

Chị Phạm Hương - đến từ Cali - vì hoàn cảnh chưa ổn 
định để sinh hoạt thường xuyên với Liên Nhóm được 
nhưng hôm mừng bổn mạng cha xứ đã cống hiến một 
khay bánh bèo rất hấp dẫn. 

Chị Nguyễn thị Hằng - thuộc Giáo xứ Thánh Tâm Chúa 
Giêsu ở Carrollton đã gia nhập nhóm Maria ngay sau 
Ngày Tĩnh Huấn.  Hy vọng trong tương lai chị sẽ là 
người khơi động lại sinh hoạt của Phong Trào tại Giáo 
xứ  TT. 

Cầu nguyện cho linh hồn ông Eduardo Bonnin  

Quí cha Linh Hướng và tất cả các 
anh chị Cursillistas đã cầu 
nguyện đặc biệt cho linh hồn ông 
Eduardo Bonnin, người Sáng lập 
PT Cursillo, trong Thánh Lễ bế 
mạc Ngày Tĩnh Huấn. 
 

Tạ Ơn Chúa !!! 

Nhờ bao lời cầu nguyện của rất nhiều người và nhiều 
đoàn thể khác nhau, ngày 4 tháng 4 vừa qua, chị Ngô thị 
Tân (Định) đã được giải phẩu thay gan và đang nhanh 
chóng phục hồi sức khoẻ.  Xin Thầy Chí Thánh tiếp tục 
ban ơn chữa lành để chị có thể trở lại các sinh hoạt bình 
thường.   Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho tất 
cả các anh chị Cursillistas đang đau yếu bệnh tật, xin 
Thầy Chí Thánh qua lời cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp để 
vững lòng trông cậy vào lòng thương xót Chúa. 

Mừng Bổn Mạng Cha Linh Hướng 

Tuy quá nhiều việc, và tuy Liên Nhóm Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp 
[ĐM H C G ] đ ã 
phải dời ngày 
mừng Lễ Bổn 
Mạng Cha Linh 
Hướng Giuse 
Trịnh đức Hòa 
đến Chúa nhật 
16/3, chúng ta 

đã có được một bữa ăn trưa thật vui vẻ tại Bát Giác công 
viên sau Thánh đường.  

Cố lên, mỗi người một tay!!! 

Đáp lại lời kêu gọi của Đức Giám Mục Kelvin Far-
rell, Giáo Phận Dallas, gần hai mươi anh chị Cursillistas 
thuộc LN ĐMHCG đã tham dự buổi dạ  tiệc gây quỹ 
hàng năm (Annual Catholic Pro-Life Dinner,) tổ chức 
ngày 5 tháng 4 tại Hilton Anatole Hotel do chính Đức 
Cha Kelvin chủ toạ.  Một số anh chị Cursillistas không 
tham dự buổi gây quỹ được cũng đã gởi ngân phiếu đóng 
góp, tiếp sức cho chương trình Chống Phá Thai.   

“Dù xây chín bậc phù đồ.  Không bằng làm phước cứu 
cho một người.”     

Xin thành thật chúc mừng!!!  

Ngay buổi sáng 02 tháng Ba, sau ngày Ngày Tĩnh 
Huấn, với tràn đầy ơn Chúa, chị Tố 
Hà đã hạ sinh cháu gái Rosemary 
Tâm Bình.  Vào thứ Bảy ngày 5 
tháng Tư, cháu Rosemary đã chính 
thức trở thành người Kitô, thật là 
cảm động khi thấy bố mẹ, các anh 
chị đã cùng mẹ đỡ đầu, chung tay 

đỡ đầu của cháu khi cha đổ nước…  Xin chúc mừng anh 
chị Lâm & Tố Hà và xin Thầy Chí Thánh luôn gìn giữ 
cháu và gia đình. 

 

• Đại Hội Toàn Quốc Thứ 18 (18th National Cursillo Encounter):  July 31 - Aug 3 @ Catholic University of 
America, Washington, DC.  Chi tiết và ghi danh xin vào website:  http://www.cursillo.org/ 

• Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo: Thứ Hai cuối tháng từ 8:00PM-9:30PM, tại GX ĐMHCG 

• Ultreya:  Thứ Hai mỗi đầu tháng, từ 8:00PM đến 9:30PM, tại GX ĐMHCG 
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