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Quý Anh Chị Cursillistas thân mến, 

Trước khi tạm biệt anh chị em Cursillistas quý mến 
tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để đi đến một 
chân trời khác, tôi xin chia sẻ với anh chị em một vài suy tư về phong 
trào Cursillo: 
Phong trào Cursillo thúc đẩy ta tiến triển không ngừng trong công việc 
“Phúc Âm hóa” bản thân và hoán cải con người trở về với Thiên Chúa mỗi 
ngày trong suốt cả đời mình. 
Chúng ta hãy tỏ ra trong diện mạo, niềm hân hoan vui sướng và phấn khởi, 
khi được mời gọi trở nên bạn hữu thân thiết của Thầy Chí Thánh và một 
trật cũng chứng tá cho thiên hạ hiểu biết cái gì là thiết yếu, là căn bản 
trong đời sống người Kitô hữu.   
Là Cursillita, chúng ta thành bạn hữu và môn đệ Chúa Kitô, đương nhiên 
chúng ta cũng là tông đồ của Người. 
Sứ vụ tông đồ không phải là một “xa xỉ phẩm” đối với người Cursillista; đó 
là sự đòi hỏi, là kết quả của Bí tích thánh tẩy mà chúng ta đều lãnh nhận. 
Làm tông đồ Chúa Kitô, chúng ta thành chứng nhân sống động của người. 
Bằng cuộc sống hơn bằng lời nói, chúng ta rao giảng cho mọi người ở trần 
gian biết:  Thiên Chúa thương yêu hết thảy mọi người ở trần gian và muốn 
cứu vãn hết thảy mọi người. 
Dù ta không chấp nhận và dung thứ tội lỗi của thế gian, ta vẫn noi gương 
Chúa Kitô thương yêu trần gian và thương xót người mắc tội hầu giúp đỡ 
họ thoát vòng tội lụy.  Phong trào Cursillo đã chứng kiến vô số người khô 
khan ngoại lạnh – trước kia xa lìa Chúa Kitô, nhưng nay vẫn được ơn trở 
về - đã thành môn đệ trung kiên của Thầy Chí Thánh, đã là những tông đồ 
dũng cảm đầy nhiệt huyết ngay trong phong trào Cursillo chúng ta. 
Ngay trong thời buổi đương kim vẫn còn rất nhiều những Zakêu khác, 
những phụ nữ Samaritanô khác đã được Chúa đánh động con tim, và họ đã 
trở thành chứng nhân tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại. 
Nguyện xin Chúa Kitô, Thầy Chí Thánh, ban cho các anh chị em Cursillis-
tas tại giáo xứ ĐMHCG một niềm hân hoan, vui tươi, phấn khởi liên tục khi 
gặp gỡ được Đức Kitô trong phong trào Cursillo và cảm nghiệm được tình 
yêu bao la của Ngài. 
Nguyện xin Ngài ban cho anh chị em ơn nắm chặt lấy Chúa Kitô trong suốt 
cuộc đời mình, ơn sống trong tình huynh đệ thân yêu hiệp nhất, và ơn dấn 
thân trong công cuộc Phúc Âm hóa môi trường nơi mình sinh sống, hầu 
Thánh Tâm Chúa Giêsu ngự trị trong hết mọi tâm hồn chúng ta. 
DE COLORES! 
LM Trần Ngọc Bích CSsR 
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Từ mấy năm qua, vào khoảng tháng Mười, Liên Nhóm ĐMHCG thường gởi một số học viên tham dự khóa Cursillo tại 
Houston. Thế nên trong bài Rollo tháng Sáu, quí anh chị đã được nghe anh Hoàng trình bày về “Tiền Cursillo.” Do đó để 
bổ túc cho bài Rollo của Khối Tiền, trong tờ BTU  kỳ này, chúng tôi trình bày thêm về  “Vai Trò và Trách Nhiệm Người 
Bảo Trợ.” hầu giúp cho quí anh chị thấu hiểu một cách thật đầy đủ về mục đích và phương pháp của Phong Trào [PT] 
cũng như những điều cần phải làm, để bảo trợ cho một người nào đó. Dưới  đây là một số các qui tắc cần được áp dụng: 
 

1. Mục đích của PT Cursillo.   
Mục đích tối hậu của PT là thánh hóa thế giới, nên sách lược của PT chú trọng đến yếu tố con người, vì thế chúng ta phải 
tìm kiếm những ứng viên có ảnh hưởng trong môi trường xã hội, để sau khóa học họ sẽ trở nên men, muối trong môi 
trường sống của họ bằng Phúc Âm. 
 

2. Khóa Cursillo.  (Khóa 3-ngày) 
Khóa Cursillo là một hình thức đặc thù và cụ thể của sứ mạng tiên tri của Giáo Hội theo đường lối hân hoan rao truyền 
Phúc Âm (NTTNT PT CURSILLO). Khóa Cursillo tiếp nhận những cá nhân với nguyên trạng của họ, để rồi hoán cải 
con người toàn diện của họ và đặt họ hợp tác với Thiên Chúa, hiệp thông với mọi người, thực thi sứ điệp của Giáo Hội. 
Vì thế, Khóa Cursillo là một giải pháp tông đồ, chứ không phải là một phương pháp cải huấn. 
 

3. Những điều người bảo trợ cần biết. 
Người bảo trợ có thể là một nhóm, hay một cá nhân, nếu là một cá nhân thì cá nhân đó phải đang sinh hoạt trong một 
Nhóm. Khi bảo trợ cho một người nào, tất nhiên quí anh chị đã biết rõ về người đó, nếu quí anh chị cho rằng người mình 
giới thiệu là những người rất cần thiết cho môi trường, thì nên đưa tên người đó cho văn phòng điều hành để trình Cha 
Linh Hướng thẩm định. Ngoài ra, quí anh chị cũng nên tuân theo một số các điều kiện sau: 

a) Những người nên dự khóa. 
*    Những người được coi như cột trụ, lãnh đạo hoặc có ảnh hưởng sâu rộng trong môi trường mà họ đang 
 sinh sống. 
*    Những người có tinh thần trách nhiệm, quan tâm đến tình trạng xã hội, đúng hơn họ là người lãnh đạo tự 
 nhiên. 

b) Những người có thể dự khóa. 
*    Là những người công giáo bình thường, đời sống đạo hạnh và họ có thể sẽ trở nên những người lãnh đạo 
 sau này. 

c)   Những người không thể dự khóa 
*    Những người có vấn đề về mặt thể xác và tâm thần. 
* Những người nghiện ngập ma túy, hoặc vương mắc về vấn đề luân lý. 
* Những người không phải là người công giáo. 
 

4. Trước Khóa Học. 
Những năm trước đây phải thành thật công nhận, chúng ta chưa thi hành vai trò và trách nhiệm người bảo trợ một cách 
trọn vẹn, khi chúng ta giới thiệu và chuẩn bị để đưa ứng viên đi dự khóa. Trước hết, chúng ta đã không giải thích đầy đủ 
cho ứng viên về mục đích khóa học, hoặc có thể không biết giải thích như thế nào vì thực sự giải thích về PT cũng không 
phải là dễ, nên chỉ đơn giản nói với ứng viên một câu đại khái như: “Ồ! bạn cứ đi rồi biết,” nhất là không cho các ứng 
viên biết những gì sau khóa học, là họ còn phải sinh hoạt trong hội Nhóm và Ultreya. Do đó khi dự khóa về, một số anh 
chị em Cursillistas đã viện dẫn lý do không biết trước những ràng buộc này, nên họ đã không gắn bó với PT.  Đây có lẽ 
cũng là nguyên nhân mà nhiều nơi tổng số anh chị em Cursillistas lên đến hàng trăm, nhưng tỉ lệ sinh hoạt chỉ đạt được 
vào khoảng 30%. Thứ đến chúng ta có thể không hiểu chính xác mục đích khóa Cursillo nên tìm kiếm người không đúng 
tiêu chuẩn, mà chỉ nghĩ rằng khóa Cursillo là nơi để cải hóa những người nguội lạnh. 
Ngoài ra, điều quan trọng hơn hết, chúng ta phải liên tục cầu nguyện, nguyên tắc của chúng ta trong tiếp xúc cá nhân là  
làm bạn, kết bạn và đem bạn đến với Chúa, đồng thời nói với Chúa về người đó, trước khi nói với họ về Chúa. Đến ngày 
họ đi dự khóa, người bảo trợ nên đưa họ đến nơi tập trung, động viên tinh thần, nhắc nhở họ những điều cần thiết và tiễn 
đưa họ lên đường. 
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5. Trong Khóa Học. 
Là người bảo trợ, trong thời gian khóa học đang diễn ra, chúng ta phải cầu nguyện, hy sinh hãm mình làm palanca cho 
họ, nhất là quan tâm thăm nom, giúp đỡ những công việc gia đình, như chăm sóc trẻ em, thú vật và cây cảnh trong nhà. 
Đằng khác, nếu người bảo trợ đi làm trợ tá cho khóa học, sẽ giúp ích rất nhiều cho người mình bảo trợ, vì trong khóa học 
các học viên lúc đầu cảm thấy lẻ loi, bỡ ngỡ, nhưng khi thấy sự hiện diện của mình, họ cảm thấy yên lòng và tăng thêm 
niềm tin tưởng. Phần người bảo trợ cũng có được nhiều cơ hội gặp gỡ, khuyến khích giúp đỡ họ mau chóng đáp ứng 
những gì khóa học mong đợi. 
 

6. Sau Khóa Học. 
Khi trở về sau khóa học, người mà mình bảo trợ có rất nhiều thắc mắc muốn tìm hiểu, ngay cả những từ ngữ thông 
thường dùng hằng ngày trong sinh họat, như  họp Nhóm, hội Ultreya, sinh hoạt Trường Lãnh Đạo, ngày Thứ Tư là ngày 
gì, Phúc Âm hóa môi trường ra sao v.v. Đặc biệt là hãy giúp họ tìm được Nhóm thích hợp, hoặc lúc đầu họ cùng sinh 
hoạt với mình, để dễ dàng hướng dẫn. Đừng quên rằng, là người bảo trợ chúng ta phải đồng hành với họ một thời gian để 
giúp họ trưởng thành.  Không nên bỏ rơi họ ngay sau khi vừa dự khóa về, như vậy sẽ làm cho một số anh chị em buồn 
lòng không ít, vì thật ra sau ngày đi khóa mới về, còn cần phải học hỏi, đào luyện một thời gian mới có thể thấu triệt các 
cơ cấu tổ chức và sinh hoạt của PT một cách rành mạch. 

oOo 
Xin nhớ rằng, người bảo trợ giữ một vai trò rất quan trọng trong giai đoạn Tiền Cursillo, là tìm kiếm và giới thiệu cho 
PT những người lãnh đạo tự nhiên trong môi trường xã hội, để qua khóa học họ sẽ trở nên người lãnh đạo Kitô giáo 
trong môi trường mà họ sinh sống. Do đó, việc chuẩn bị chu đáo cho các ứng viên trước khóa học được tốt đẹp thế nào, 
thì sau khóa học cũng sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp như vậy. 

Dominico Bùi Quang Huấn 

Tiểu sử của nhóm: 
 

Nhóm Têrêsa Avila 
được thành lập vào 
cuối năm 2001, gồm 5 
người: anh Vũ Học, 
anh chị Hùng Thiêng, 
chị Phạm Kim Tuyến 
(từ Carrollton), và chị 
Mỹ-Linh làm nhóm 
trưởng. Năm sau, 
nhóm có thêm AC Bảo Tâm, chị Hạnh, anh Tuấn và anh 
Đông. Sinh hoạt một thời gian, anh Tuấn và Đông đã gia 
nhập Dòng Tên, giờ này chắc sắp sửa trở thành những 
linh mục của Chúa. Chị Hạnh cũng đi học xa.  Năm 2003 
có AC Hùng Vân, anh Dương và anh Lộc tham gia. Chị 
Mỹ Linh được Khối Hậu nhờ lập một nhóm khác, và anh 
Vũ Học trở thành nhóm trưởng cho đến giờ này. Sau đó, 
anh Lộc cũng chuyển đi nơi khác ở. Năm 2004 – 2006, 
nhóm có thêm chị Lĩnh, anh chị Huy Liễu và chị Hà 
Khanh. Năm 2008, anh chị Hùng Vân và anh chị Huy 
Liễu lập nhóm mới, nhưng nhóm lại có thêm anh chị 
Nghĩa Phương và anh chị Bảo Giang. Hiện nay trên danh 
sách nhóm có 12 người: các anh chị Hùng Thiêng, Bảo 
Tâm, Bảo Giang, Nghĩa Phương, Dương Lĩnh, chị Hà 
Khanh, và anh Vũ Học. 
 

Viết Hùng 

Sinh Hoạt: 
 

Từ năm 2001 đến 2006, nhóm sinh hoạt đều đặn mỗi 
tuần một lần tại nhà anh chị Hùng Thiêng vào mỗi tối 
Thứ Tư, trung bình từ 6 đến 9 người, có đôi khi chỉ có 2 
người cũng họp.  Đến nay nhóm sinh hoạt 2 tuần một lần 
vào các Thứ Tư của tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong 
tháng, được từ 3 đến 7 người. Chương trình sinh hoạt 
gồm 3 phần chính và 1 phần phụ: cầu nguyện khai mạc 
(đọc kinh và nghe Phúc Âm); chia sẻ đời sống ngày Thứ 
Tư; cầu nguyện kết thúc (nắm tay đọc kinh Lạy Cha, sau 
đó đọc kinh người Cursillista và kinh Thánh hiến cho Mẹ 
Maria); sau cùng là phần “bẻ bánh” (chuyện trò, ăn 
uống).  Phần phụ đôi khi lâu gấp đôi các phần chính, anh 
chị em có dịp chia sẻ những chuyện vui buồn, thể thao, 
câu cá, vv… 
 

Khi còn sinh hoạt nhóm đều đặn, anh chị em không 
những tìm thấy niềm vui, tình thân mật, mà cũng đã giúp 
đỡ nhau rất nhiều qua lời cầu nguyện và những lời khích 
lệ mỗi khi gặp khó khăn hay thử thách. Có lẽ cũng nhờ 
đó mà 2 anh Tuấn và Đông đã nghe tiếng gọi dâng hiến. 
Sinh hoạt trong 2 năm nay có phần thất thường. Tinh 
thần của nhóm cũng xuống, anh chị em cũng ít đến với 
Ultryea. Hy vọng với sự nhiệt tình của các anh chị mới 
và việc thay đổi các nơi họp nhóm, nhóm sẽ được sinh 
hoạt đông đảo trở lại như ngày nào. 
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Vì công chuyện làm ăn, tôi phải di chuyển đến khu vực 
khác xa hơn.  Tôi đến chào cụ, cụ buồn ra mặt.  Nắm tay 
tôi như muốn níu kéo.  Tôi hứa với cụ, thu xếp xong 
cháu sẽ xuống thăm. 
 

Công việc bận rộn, hơn hai tháng sau tôi mới xuống 
thăm cụ được.  Và như thường lệ, sau khi hỏi thăm sức 
khỏe, tôi lại đọc kinh chung với cụ, rồi đọc Phúc Âm, 
đoạn mà tôi thích nhất, và nói lại cho cụ nghe những gì 
tôi nhớ được.  Sau đó tôi xin phép ra về.  Lần này cụ nắm 
tay tôi thật chặt, thật lâu, mắt nhìn tôi, cụ nói:  Cám ơn 
cháu, xin Chúa trả công cho cháu.  Tôi thưa:  Xin cụ cầu 
nguyện cho cháu. 

oOo 
Ít lâu sau, tôi được tin cụ mất, ra đi thật bình an.  Lòng 
bồi hồi nhớ cụ.  Tôi không ngờ lần thăm viếng đó lại là 
lần cuối cùng, cụ nắm tay thật chặt, thật lâu thay cho lời 
giã biệt. 
 

Tôi tin tưởng trước mặt Chúa, cụ đang cầu nguyện cho tôi. 
LVL 

Dễ chừng hai ba tháng tôi không gặp cụ đi lễ Chủ nhật.  
Hỏi thăm mới biết cụ ho nhiều, hai đầu gối sưng to nên 
đi lại rất khó khăn. 
 

Tôi đến thăm cụ.  Cụ nằm trong phòng riêng, hai tay cầm 
Thánh Giá để trước ngực, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn 
mặt.  Có lẽ cơn đau làm cụ ít ngủ.  Điều cụ nuối tiếc là 
không được tham dự Thánh Lễ, rước lễ, và nghe cha 
giảng.  Nghe cụ nói vậy, tôi liền nảy ra ý định và thưa 
với cụ:  Cháu đang học lớp Thánh Kinh ở nhà thờ, nhớ 
được điều gì, cháu về nói lại cho cụ nghe.  Cụ vui hẳn 
lên và nói:  Quý quá.  Tạ ơn Chúa. 
 

Thế là mỗi sáng thứ bảy, khoảng 10 giờ, tôi đến thăm cụ.  
Sau khi hỏi thăm sức khỏe, tôi đọc kinh chung với cụ - 
lần chuỗi một chục, đọc Phúc Âm, và nói lại những gì tôi 
học được.  Tôi tiếp tục như vậy được ba, bốn tháng.  Có 
lần cụ bà nói với tôi:  Ông nhà tôi thích lắm, cứ khen ông 
giải nghĩa rõ ràng.  Tôi thành thật thưa với cụ bà:  Không 
phải cháu giảng giải đâu, cháu nghe các cha cắt nghĩa, 
nhớ được điều gì, cháu nói lại vậy thôi.  Cụ vui là cháu 
mừng. 
 

Chúc Mừng !!! Chúc Mừng!!! 
Cursillista Đỗ Lê Phương Thảo (khóa 
564/2007 Houston) đã kết duyên cùng 
anh Võ Hoàng Quân ngày 17 tháng 5 
vừa qua tại Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp.  Không những chị Thảo có được 
một đấng phu quân mà Giáo Hội được 
thêm một con chiên.  Xin chúc anh chị 
luôn được Thầy Chí Thánh qua lời cầu 
bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp gìn giữ gia 
đình anh chị luôn êm vui đầm ấm, con 

cháu đầy đàn, đầu năm con trai, cuối năm con gái, lai rai 
mỗi năm một đứa… 
 

Xin giúp đỡ!!! 
Phần đông quí cursillistas tại giáo phận Dallas được đào 
tạo từ trung tâm Cursillo St. Paul tại Houston, nay trung 
tâm cần tu sửa rất nhiều và sắm lại bốn máy lạnh vừa bị 
trộm tháo gỡ (có lẽ cũng là ý Chúa để có dịp thay máy 
lạnh mới, các khóa sinh khỏi bị thức giấc mỗi lần máy 
lạnh chạy…) xin quí anh chị tích cực hưởng ứng và đóng 
góp cho chương trình tu sửa này.  Tiệc gây quỹ sẽ vào 2g 
trưa ngày 29 tháng 06 năm 2008, tại nhà hàng Kim Sơn, 
10603 Bellaire Blvd, Houston, TX  (281) 575-0104.  Nếu 
bận không thể tham dự tiệc được mà muốn đóng góp, xin 
liên lạc chị Thơm (214-448-3589) để chị thay mặt PT 

Dallas gửi cho trung tâm một lần cuối tháng 06 hay đầu 
tháng 07. 
 

URL mới của Phong Trào [PT] Cursillo Dallas!!! 
Website của PT Cursillo Dallas 
chúng ta được anh Hùng đổi 
đến URL mới:   
http://www.cursillodallas.com, 
quí anh chị có hình ảnh / bài 
liên quan đến PT muốn post lên 
website xin email hoặc đưa CD 
c h o  c h ị  T h i ê n g 
(thieng_hoang@yahoo.com). 

 

Xin cầu nguyện!!! 
Xin quí anh cầu nguyện cho tất cả các anh chị 
Cursillistas đang đau yếu bệnh tật, xin Thầy Chí Thánh 
qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban ơn chữa 
lành và tăng thêm lòng trông cậy vào lòng thương xót 
Chúa.  Anh Địa, phu quân của chị Định gởi lời cảm ơn 
quí anh chị Cursillistas đã cầu nguyện cho chị suốt thời 
gian qua.  Chị hiện vẫn ở Houston để tiện đi tái khám 
trong thời gian đầu sau khi thay gan.  Mong rằng một chị 
sẽ trở lại sinh hoạt với chúng ta trong thời gian rất gần... 
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Cha Hòa rất thân thương của chúng con, 
Dù cha ở đâu, nụ cười "nhăn nhó" dễ mến của 
cha cũng sẽ mãi ở lại trong tim chúng con. 
Chúng con sẽ mãi cầu nguyện cho cha trong 
chuỗi kinh mân côi hằng ngày để Đức Mẹ luôn 
che chở ấp ủ cha như xưa Mẹ đã ôm ấp Chúa 
Hài Đồng, và luôn theo sát nâng đỡ bước cha, để 

cha đủ sức vác thánh giá theo Con Mẹ cho trọn cuộc đời tận hiến.  Dù biết cứ muốn 
giữ cha ở lại đây mãi với riêng chúng con là điều ích kỷ, nhưng chúng con vẫn xin 
Chúa cho một ngày nào đó, chúng con lại được niềm vui đón cha trở lại như ba năm 
về trước.  Thời gian sao  trôi quá nhanh cha nhỉ! 

Cẩm Tú   

Cha Bích 
"Nghìn trùng xa cách, Người đã đi rồi …!" 
Từ Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến 
nhà Dòng Chúa Cứu Thế Houston chỉ độ 
năm tiếng lái xe mà sao con cảm thấy xa vời 
vợi! 
Thương và nhớ Cha nhiều! 
V.L. 

Tạm Biệt!!! 
Được biết ngày 29 tháng 06, 2008, cha Gioan Trần Ngọc Bích, linh hướng Liên Nhóm ĐMHCG và cha Giuse Trịnh Đức 
Hòa linh hướng Trường Lãnh Đạo, GP Dallas, mãn nhiệm kỳ phục vụ GX ĐMHCG.  Liên nhóm ĐMHCG đã tổ chức 
buổi tiễn chân hai cha ngày 29 tháng 05 vừa qua.  Tuy tổ chức gấp rút nhưng rất chu đáo và ấm cúng.  Qua những bài 
hát, chia sẻ, cha con đều sụt sùi… Ôi thương làm sao, nhớ dường nào…  Nguyện xin Thầy Chí Thánh luôn đồng hành và 
chúc lành cho quí cha trên con đường phục vụ để mở mang Nước Chúa.  Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, mong rằng 
quí cha và PT Dallas sẽ có dịp sinh hoạt với nhau trong tương lai. 

Cha Hòa  
Ca tụng và khen Cha, dù chỉ vài lời, đâu phải là điều Cha 
cần.  Lâm ly thống thiết kiểu Quốc Văn Giáo Khoa Thư 
"Ôi!  Cảnh biệt ly sao mà buồn vậy!"  Không đúng với 
tinh thần Cursillo:  Dấn thân - vui tươi - phục vụ.  Khó 
thật!  Người xưa lại bảo:  "Biết mà không nói là bất nhân 
- Nói mà không nói cho hết là bất nghĩa."  Thôi thì con 
đành nhận mình là bất nhân và bất nghĩa vậy! 

V.L. 

Cha Bích thương mến, 
Bố con mất trong trại cải tạo năm con lên 16.  Nếu còn sống, chắc 
cũng bằng khoảng tuổi của cha bây giờ.  Có đôi lần nhìn dáng cha 
chắp tay sau lưng, đầu nghiêng nghiêng, đi bộ trong sân nhà thờ, con 
mơ hồ tưởng tượng như  tìm thấy hình ảnh của bố con.  
Mấy hôm nay, mỗi lần gặp cha, con cứ nắm bàn tay cha thật chặt, 
không muốn buông ra. 
Có lẽ the little girl ở trong con không muốn phải xa bố một lần nữa. 
Cẩm Tú 

TẠM BIỆT HAI CHA 
 

Chúng con họp mặt hôm nay 
Cùng hai Cha để tỏ bày khúc nhôi 
Ba năm tuy ngắn ngủi thôi 
Nhưng bao kỷ niệm một thời khó quên 
Tháng, năm dòng chảy trôi êm 
Nhấp nhô là những nỗi niềm tâm tư 
Chân thành cảm tạ hai Cha 
Đã đem công sức giúp cho Phong Trào 
Mỗi ngày sinh hoạt nâng cao 
Với nhiều dự tính đưa vào thực thi 
Tiếc rằng Cha lại ra đi 
Ước mơ kia sẽ đến khi nào thành? 
Vô thường một cõi nhân sinh 
Đổi thay là sự thường tình thế gian 
Tiễn Cha kính chúc bình an 
Hành trình mục tử đầy tràn Thánh Ân. 
 
Phong Trào Cursillo 
Liên Nhóm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

BQH   
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Chúng con không biết nói lời gì để cám ơn cha, chỉ biết cầu 
xin Thầy Chí Thánh luôn gìn giữ và đồng hành với cha trên 
những nẽo đường phục vu, dìu dắt đàn chiên nơi họ Đạo mới.  
Tuy cha sẽ vắng bóng nơi đây, nhưng chúng con hy vọng cha 
vẫn luôn nhớ đến đứa con tinh thần P/T Cursillo tại GX 
ĐMHCG Garland, TX, đang lớn mạnh trong sự nuôi dưỡng 
với những bài giảng, bài Rollo quí giá của cha.  Kính 

Hà Khanh 

Có lần đi công tác tông đồ với cha cao tuổi và “nặng 
tai."  Đến thăm một cụ già trên 90 tuổi cũng mạng cùng 
bệnh với cha. 
Cha già hỏi cụ bà:  Bà từ Việt Nam sang Mỹ từ bao lâu 
rồi? 
Cụ bà trả lời:  Thưa cha ở Việt Nam, con ở Biên Hòa. 
Toán chúng tôi ôm bụng cười, như không dám cười lớn 
sợ cha già nghe; anh trưởng toán nói với chúng tôi:  Các 
anh chị cứ cười thoải mái đi, cha có nghe đâu mà sợ… 

Đặng Quốc Bảo 

Cảm tạ Chúa đã ban cho GX chúng con và PT Cursillo chúng 
con, Cha Hòa và Cha Bích đến phục vụ, hướng dẫn, và nâng 
đỡ chúng con trong 3 năm qua. 
Cảm tạ Cha Hòa.  You are a special gift from God.  Thank you 
for being you.  Words cannot express all the love and respect 
that I have for you. 
Cảm tạ Cha Bích.  Cha già ơi, chúng con sẽ nhớ mãi những kỷ 
niệm khi Cha còn ở với chúng con.  Khi Cha đi rồi, còn ai để 
chúng con chọc ghẹo và được nhìn Cha mỉm cười vui vẻ.  Cha 
cố giữ gìn sức khoẻ để Cha con còn cơ hội gặp lại nhau Cha 
nhé. 
Với đầy tâm tình yêu thương và luyến tiếc... 

Hồ Văn Hoàng 

Cha Hòa kính mến,  
Khi nào có dịp hội họp bạn bè và chơi trò chơi “Thi đua hát” hay 
“Vân Tiên cõng mẹ đi vô, đi ra” con sẽ nhớ đến cha thật nhiều.  Con 
nhớ nhóm mình bóp trán tìm những bài hát có vần mà phe đối thủ đã 
đưa ra cho lẹ.  Con nhớ dáng cha nhảy hẫng vui mừng khi kiếm ra bài 
hát và chạy ra khiêu khích "đối thủ" với một bài hát mới.  Ba năm 
thấm thoát qua thật nhanh.  Con cảm tạ Chúa đã đưa cha đến với giáo 
xứ này.  Những tưởng khi tóc con bắt đầu bạc, con không còn gì để 
học hỏi nữa.  Con lầm to rồi… vì cha nhẹ nhàng thúc đẩy con vượt 
qua những trở ngại.  Những ngày làm giảng viên DBHN rụt rè, không 
dám rút mắt khỏi bài đọc.  Bây giờ cũng còn liếc bài đó nhưng bớt hồi 
hộp rất nhiều…  Con cầu mong Chúa giữ gìn cha nhiều sức khỏe để 
cha bước qua một giai đoạn mới.   

Trần Lệ Thủy 

Riêng cho Cha Bích 

Giáo xứ mai đây vắng Cha hiền 
Giờ Suy Niệm thiếu - dáng nghiêng nghiêng 
Nhớ nhau qua lời kinh Cha nhé 
Xin Ơn An Bình mãi vô biên.  
 

TBL-kk & Nhóm Maria 

Với Cha Hòa 

Cha đi - Ừ nhỉ mai này 
Con đường phụng sự mỗi ngày - niềm vui 
Dấu che giọt lệ ngậm ngùi 
Nỗi lòng nhân thế - ừ thôi, riêng mình! 
Chúc Cha trọn bước hy sinh 
Ân Thầy Chí Thánh hành trình Thương Yêu… 
 

Kỷ Khanh & Nhóm Maria 
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