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Mến chào Quý Anh Chị Em Cursillistas,

Thế là chúng ta đã bước vào 
năm 2017. Không những thế, ngay 
trong tháng 1 của năm 2017 này, 
chúng ta hưởng được hai cái Tết: 
Tết Tây (Tết Dương lịch) vào 
ngày 1/1/ 2017 và Tết Ta (Tết Âm 
lịch) tức Tết Đinh Dậu vào ngày 
28/1/2017.

Nói đến Tết là nói đến thời 
gian: Chúng ta giã từ năm cũ và đón chào một năm mới. 

Từ giã năm cũ Bính Thân 2016, chúng ta nhìn lại một 
năm trôi qua với những biến cố lớn nhỏ vui buồn trên thế 
giới, trong Giáo hội, nơi quê hương Việt Nam và chính trong 
Giáo xứ và gia đình mỗi người. Riêng đối với Phong trào 
Cursillo ở Giáo phận Dallas, chúng ta không thể nào không 
nhắc đến việc Bác Bùi Quang Huấn qua đời hôm 16/12. Mặc 
dầu biết rằng sức khỏe của Bác càng lúc càng suy yếu, nhưng 
việc Bác từ giã cõi đời cũng khiến ai nấy đều bàng hoàng 
sửng sốt! Xin Chúa thương đến linh hồn Đaminh và ban cho 
được nghỉ ngơi đời đời trong Nước Chúa!

Đón chào năm mới Đinh Dậu 2017, chúng ta thường 
chúc nhau những điều tốt đẹp trong thời gian sắp đến. Tôi 
nhớ có đọc đâu đó một số lời chúc Tết người ta gửi cho 
nhau, trong đó có câu như sau: “Cung chúc Tân niên. Sức 
khoẻ vô biên. Thành công liên miên. Hạnh phúc triền miên. 
Túi luôn đầy tiền. Sung sướng như tiên. Ngàn sự như ý. 
Vạn lần như mơ. Triệu sự bất ngờ. Không chờ cũng đến. 
Năm hết Tết đến. Rước lộc vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi 
nhà no đủ. Vàng bạc đầy tủ. Gia chủ phát tài. Già trẻ gái 
trai. Xum vầy hạnh phúc. Vạn sự như ý. An khang thịnh 
đạt. Phát đạt tứ bề. Thoả thuê ân phúc.”

Dĩ nhiên ai cũng biết lời chúc kể trên chỉ có tính cách 
nghe cho vui tai mà thôi, bởi vì kinh nghiệm cuộc đời dạy 
cho chúng ta rằng những lời chúc ấy chẳng khi nào thành 

NĂM MỚI: THỜI GIAN ÂN SỦNG

Tháng 1 năm 2017 - Số 27

(Xem tieáp trang 2)

Xin cho chuùng con neân Moät
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sự thật cả. Ai mà biết được mình sẽ sống bao 
lâu?  Sức khoẻ sẽ như thế nào? Tiền tài dồi 
dào đến đâu? Những gì sẽ xảy đến trong năm 
mới cho chúng ta, cho đất nước Hoa Kỳ và 
cho thế giới này, chúng ta khó biết trước. Tuy 
nhiên, đối với người Kitô hữu, cách riêng 
người Cursillista, điều quan trọng nhất không 
phải là chúng ta sẽ biết trước những gì sẽ xảy 
ra cho bằng chúng ta biết nhận ra giá trị và ý 
nghĩa của thời gian hầu có thể đón nhận ân 
sủng của Thiên Chúa ban cho trong mỗi giây 
phút sống. 

Đề cập đến thời gian, một số đoạn Kinh 
thánh nhắc nhở chúng ta đừng lãng phí nhưng 
hãy trân quý bằng cách sử dụng nó trong việc 
sống theo Thánh ý Chúa trong mỗi giây phút: 
“Lạy Chúa, xin dạy cho con biết: Đời sống 
con chung cuộc thế nào, ngày tháng con đếm 
được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là 
thế” (Thánh vịnh 39:5) hoặc “Xin dạy chúng 
con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm 
trí được khôn ngoan” (Thánh vịnh 90:12).

Hiểu được sự mong manh của kiếp người, 
chúng ta sẽ tìm cách sử dụng một cách hợp lý 
thời gian năm mới Thiên Chúa ban cho, bất kể 
chúng ta đang ở độ tuổi nào, sức khoẻ ra sao, 
giàu sang hoặc nghèo khó. 

Trong cái nhìn đó về thời gian, chúng ta 
hãy cùng nhau mạnh dạn bước vào Năm Mới 
Đinh Dậu 2017 với ý thức rằng - Thiên Chúa 
là căn nguyên và cùng đích vạn vật - sẽ ban 
cho chúng ta một năm dồi dào phúc lộc, để 
chúng ta biết tận dụng năm tháng ngày giờ, 
hầu mến yêu phụng thờ Ngài và phục vụ tha 
nhân. Muốn được vậy, trước hết chúng ta hãy 
tận dụng thời gian để làm thay đổi chính bản 
thân bằng cách từ bỏ những gì là hẹp hòi, ích 
kỷ, giận dữ, ganh ghét, thù hằn và thực hành 
nhân đức yêu thương và tha thứ. 

Nhân dịp Tết Đinh Dậu sắp đến, mến chúc 
Anh Chị Em Cursillistas và gia đình một năm 
vui tươi, bình an và nhiều phúc lộc của Thiên 
Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp!

De Colores!
Lm. Phaolô Nguyễn Tất Hải, C.Ss.R.

Sau ba ngày con đây tìm được Chúa
Chân bước về lòng say mến hân hoan
Tình Chúa yêu mênh mông như biển cả
Tựa dòng sữa mẹ tuôn chảy miên man.

Đã bao lần vô tâm con chối Chúa
Khép tâm hồn để Ngài mãi chờ trông
Nay con đây nhìn ra được chân lý
Quay trở về bên nhà Chúa thương mong.

Chúa bao dung vòng tay luôn rộng mở
Đón con vào ấp ủ chốn tựa nương
Lời Hằng Sống con không còn bở ngỡ
Thỏa tâm hồn trong tình Chúa yêu thương.

Chuỗi Mân Côi con nguyện cầu mỗi sáng
Dâng lên Thầy Chí Thánh lòng mến yêu
Này con đây, xin Ngài luôn soi dẫn
Và sai con làm nhân chứng Tình Yêu.

Loan Tin Mừng đi khắp nẻo, muôn nơi
Cho muôn người nhận biết Chúa Tình Yêu
Để tha nhân hưởng nguồn Ơn Cứu Rỗi
Xin thương ban muôn ơn lành xuống thế

Nguyện một đời yêu Chúa trong anh em.

Nguyễn Chánh Thi
 

Trôû Veà Nhaø Chuùa

Thời Gian Ân Sủng...  (Tieáp theo trang 1)
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Khi nghe hai chữ “thiếu gì” 
bạn sẽ cho rằng người nói câu đó 
đang hỏi “thiếu thứ gì” hay đang 
cong môi, tự phụ cho rằng thứ đó 
“thiếu ối gì”, dư giả lắm? Bạn nói 

2 chữ “thiếu gì” bao giờ chưa? Hãy thử xem.

Trước hết, từ Ottawa Canada (nơi thiếu ánh nắng 
mặt trời, còn tuyết thì “thiếu gì”), xin được gởi lời chúc 
niềm vui mùa Giáng Sinh và bình an Năm Mới đến anh 
chị em Cursillistas và toàn gia quyến vùng Dallas ấm áp.

Tiếp theo, xin được chia sẻ với anh chị em về một 
bản tin nhiều tờ báo bên này mới lên khuôn: Sau gần 5 
năm điều tra, tại Toronto Canada vừa diễn ra một phiên 
tòa xử vụ án “vợ giết chồng để lấy bảo hiểm nhân thọ”. 
Số là ngày 29 tháng 2 năm 2012, bà Sharon Gu, chủ 
khu chung cư gần đường Warden và Sheppard ở thành 
phố Toronto, đến đòi tiền thuê nhà của ông Dong 
Huang và vợ là Xiu Jin Teng. Khi bà Gu bước xuống 
basement thì gặp bà Teng; bà này cho hay ông chồng 
đã về Hong Kong được mấy hôm. Đang khi nói chuyện, 
bà Gu thấy đôi chân của ông Huang ló ra từ tủ quần 
áo. Lúc đó bà Teng mới nói là chồng bà chết vì đau tim.

Khi các nhân viên cấp cứu đến nơi, thấy xác ông 
Huang được bỏ trong một túi nylon có thuốc tẩy  và 
trên cổ còn sợi dây thừng màu xanh. Xác định tại chỗ: 
nạn nhân bị giết chứ không phải đau tim.

Theo lời buộc tội: bà Teng đã giết chồng với hy 
vọng lấy được số tiền bảo hiểm nhân thọ là 2 triệu đôla.

Đây là chuyện giết chồng vì tiền. Còn những 
chuyện giết chồng hoặc giết vợ, không vì tiền nhưng vỉ 
tình, cũng không thiếu. Ôi, đồng tiền và tình ái (trái 
ngang), chúng nó cứ bóp nát trái tim bao người!

Không biết nghe qua mẩu tin trên, anh chị em cảm 
thấy thế nào. Riêng tôi, có 3 điều sau đây nổi lên rõ nét:

Thứ nhất, tình yêu con người mãnh liệt quá, nhưng 
sao cũng mong manh quá! Tình yêu là cái gì đó đưa 2 
người đến với nhau, nối kết người ta lại, làm cho họ nên 
một. Ấy thế mà bây giờ vì đồng tiền, hoặc vì liên hệ 
“ngoài luồng” nào đó mà sự nên một trong tình yêu kia 
bị tan vỡ, xé nát.

Thứ hai, quy luật “quen quá hóa nhàm, nhàm quá 
hóa chán, chán rồi thì chê, chê hoài rồi bỏ” nó chi phối 

cuộc sống con người cách ghê gớm. Người ta hay nói 
“đàn ông ham của lạ,” nhưng có người cũng than thở 
“đàn bà thích đồ mới.” Ví dụ như quần áo mua về, chưa 
dùng tới, đã thấy nó lỗi thời nên phải sắm thứ khác rồi. 
Chẳng hiểu nhận định trên đúng được bao nhiêu phần 
trăm.

Thứ ba, càng thiếu đời sống đạo đức con người 
càng dễ đi đến chỗ bất nhân hay thất tín. Nói về đạo đức 
thì khoan đề cập đến đạo đức tôn giáo. Hãy tạm nói về 
đạo đức gia đình vốn phát sinh từ những truyền thống 
văn hóa của dân tộc. Mấy ai lại không biết những câu 
ca dạo Việt Nam như:

Cây xanh thì lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

Người xưa ca tụng cuộc sống không ích kỷ, nhưng 
biết sống vì người khác, vì đức cho con cái, vì tiếng 
thơm cho dòng tộc họ hàng.

Có những tâm tình của cô vợ như:
Chồng em áo rách em thương 
Chồng người áo gấm xông hương mặc người

Hoặc anh chồng thì tự nói với lòng thế này:
Dẫu rằng da trắng tóc mây
Đẹp thì đẹp vậy, dạ này không ưa
Vợ ta dù có quê mùa
Thì ta vẫn cứ sớm trưa vui cùng.
•	Đã rằng là nghĩa vợ chồng
Dầu cho nghiêng núi, cạn sông chẳng rời.
•	Đói no một vợ một chồng
Một miếng cơm tấm, giàu lòng ăn chơi.

Ôi, những nét đạo đức về đời sống vợ chồng trong 
truyền thống văn hóa dân tộc đẹp làm sao! Nhưng ngày 
nay phải chăng vì mất nước, bỏ nước ra đi, nên nhiều 
người cũng bỏ mất luôn những nét văn hóa truyền 
thống rất đẹp và rất quý báu kia? 

Cũng chẳng phải tất cả những ai ở lại, không bỏ nước 
ra đi mà vẫn giữ được những truyền thống đạo đức gia 
đình hay văn hóa dân tộc tốt đẹp kia đâu. Đọc tin trong 
nước cũng thấy thảm cảnh vợ chồng xảy ra tưng bừng.

Nhưng như thế chúng ta rút được điều gì? Thưa, là 
ở mọi nơi và mọi thời đều có những kẻ yếu đuối tội lỗi, 
gây đau thương bất hạnh cho bao nhiêu con người. Mọi 

THIEÁU GÌ
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nơi và mọi lúc con người luôn phải đối diện với những 
gì là mong manh, mỏng giòn, và khuynh hướng tội lỗi.

Vậy phải chăng ta đành chấp nhận, đầu hàng, chịu 
đựng, hay buông xuôi, thất vọng sao?

Có đặt câu hỏi đó mới thấy mùa Vọng và lễ Giáng 
sinh tràn đầy ý nghĩa. Bởi vì mùa Vọng không chỉ là 
trông mong chờ đợi lễ Chúa Giáng Sinh, nhưng còn xác 
định Chúa chính là niềm hy vọng tuyệt đối của con 
người. Không phải chỉ là việc trang trí, mua quà, chuẩn 
bị mừng một ngày lễ thuộc tầm vóc quốc tế, nhưng còn 
để thêm một lần nữa xác tín rằng chính Chúa là nguồn 
hy vọng của nhân loại, Ngài đến để giải thoát con người 
khỏi tội lỗi, ban bình an, thêm sức mạnh, giúp con 
người sống đúng hơn, đẹp hơn, và hạnh phúc hơn.

Cuối cùng là một bản tin rất “lạ nhưng có thật”: Hôm 
30 tháng 11, một ông chồng tại North Carolina đã bị chết 
vì heart attack khi cố gắng hô hấp nhân tạo cho vợ.

Ông Johnny Hatley 67 tuổi thấy vợ là Theresa 
Hatley, 66, đang nằm bất động trên sàn nhà thì vội làm 
hô hấp nhân tạo để cứu vợ. Sau này các nhân viên y tế 
cho biết lúc đó bà Theresa đã tắt thở rồi. Nhưng ông 
Johnny vẫn cứ thực hiện việc cứu cấp. Đang khi làm hô 
hấp, ông bị nhồi máu cơ tim, và gục xuống chết bên xác 
vợ luôn.

Người con gái đã nói với phóng viên trong một 
cuộc phỏng vấn rằng: “Rõ ràng là bố tôi không thể nào 
sống thiếu mẹ tôi.”

Trên thế giới này, có bao nhiêu cặp vợ chồng sống 
với nhau mà con cháu có thể nói được rằng: “Bố mẹ tôi 
không thể nào sống thiếu nhau được” nhỉ? Không 
chừng người ta lại nói: “Bố tôi không thể nào sống mà 
thiếu… bia” hay “Bố tôi không thể nào sống mà thiếu… 
(anh chị em điền vào cho hợp nghĩa giùm nhé). Hoặc 
con cháu phải thốt lên: “Mẹ tôi không thể nào sống mà 
thiếu fashion… shopping… kim cương.”

Beckham từng nói: “Tôi không thể sống mà thiếu 
vợ con và thiếu bóng đá được.” Rõ ràng anh ta đam mê 
bóng đá cực kỳ; không có nó thì đời nhạt nhẽo lắm. Thế 
nhưng, vợ con của anh vẫn là ưu tiên hơn; không có vợ 
con thì thê thảm lắm.

Thử hỏi, bạn có thấy được những giá trị ưu tiên 
trong gia đình, tức là thứ gì trên thứ gì, và thứ nào phải 
đứng sau thứ nào không, hay ta nhập nhằng, lờ mờ, và 
đảo lộn hết những giá trị ưu tiên trong cuộc đời? Tình 
trạng đó chính là tình trạng mù lòa về giá trị sống, giá 
trị gia đình, giá trị nhân sinh. Nếu ở trong tình trạng mù 

lòa như thế thì đau thương vừa cho người khác vừa cho 
cả chính mình lắm. Nhưng nếu biết mình đang bị mù 
lòa về các giá trị sống, liệu ta có muốn được sáng 
không? Và ai sẽ chữa lành cho ta đây?

Chắc ai cũng nhớ trong Thánh Kinh có câu chuyện 
2 người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng, xin Ngài 
chữa lành (nếu bạn không nhớ thì mở Matthêu 9: 27-31 
mà xem nhé). Có mấy chi tiết nho nhỏ nhưng lại rất 
đáng chú ý: 

Thứ nhất, có “hai” người mù; 2 chứ không phải 1; 
con số 2 đó phải chăng cũng biểu tượng cho 2 vợ chồng, 
2 chủ thể, và 2 chủ thể này bị mù lòa? 

Thứ hai, 2 người mù “chạy” theo Chúa; mù thì dò 
đường để đi thôi đã khó rồi, đàng này không đi, nhưng 
là chạy. Nó diễn tả một thái độ khao khát, tha thiết đến 
với Chúa Giêsu để được cứu giúp và chữa lành. 

Thứ ba, họ vừa chạy vừa “xin” - “Xin thương chúng tôi.”

Chúa Giêsu chính là đường, là sự thật, là sự sống, và 
là ánh sáng cho thế gian; bước đi trong ánh sáng của 
Ngài để thấy nẻo đường tình yêu và chân thật, chứ không 
phải gian dối, mới đem cho người ta sự sống và niềm vui 
đích thực. Thử hỏi, anh chị em có tin điều đó không, và 
có xin không? Chúa Giêsu cũng đã hỏi 2 người mù: “Các 
ngươi có tin không?” Và rồi khi họ tuyên xưng niềm tin, 
Chúa Giêsu chữa họ lành. Niềm hân hoan ngời sáng trên 
gương mặt và trong tâm hồn của họ.

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó!

Sau khi được nhìn thấy, họ đi nói với người khác về 
Chúa Giêsu. Đây là sứ mạng của chúng ta. Đây là vai 
trò của Cursillitas. Không phải chỉ tin vào Thầy Chí 
Thánh, cảm nhận được ơn phúc đang có trong cuộc đời, 
nhưng ta còn phải nói cho người khác, mời gọi người 
khác, đưa người khác đến với Chúa, để rồi đời họ cũng 
có một xác tín rằng: “Thiếu gì thì thiếu, chứ không thể 
thiếu Chúa.”  

Nói được như thế là người ta sẽ có tất cả.

Xin tạm dừng nhé!

Chúc anh chị em Cursillistas luôn vững vàng tiến 
bước trong niềm vui, bình an của ơn thánh Chúa.

De Colores!

Lm. Bùi Quang Tuấn, CSsR 

Tái bút: Đôi dòng chia sẻ. Khi nào ai có dịp ghé qua Ottawa, 
cha Tuấn sẽ chia sẻ thêm bằng cách đãi sushi Canada.
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Nhiệm vụ chính và duy nhất của ngừơi trợ tá khóa 
học Cursillo là phục vụ trong tinh thần hy sinh và với 
lòng khiêm nhường. Người ghi danh trợ tá khóa học 
Cursillo vì tình thương yêu anh chị em khóa sinh và lợi 
ích của Phong trào Cursillo.

Mọi trợ tá đều có bổn phận và trách nhiệm như 
nhau nhưng để cho việc điều hành khóa học được tốt 
đẹp và có kết quả bảo đảm, một số anh chị em được chỉ 
định những nhiệm vụ Trưởng, Phó Khóa hay Trưởng 
Ban. Những người chịu nhận các nhiệm vụ này hiểu 
rằng họ sẽ phải hy sinh nhiều hơn, cố gắng để có thể 
làm nhiều hơn mọi người hầu đem lại lợi ích hơn cho 
các linh hồn. 

Kết quả sau cùng của khóa học tùy thuộc vào tinh 
thần kỷ luật, lòng hy sinh và tình thương yêu của tất cả 
trợ tá.

Mọi diễn tiến và thời khóa biểu của khóa học 
Cursillo đã được nghiên cứu và sắp xếp sao cho có hiệu 
quả cao nhất trong một thời gian đã được giới hạn. 
Hàng ngàn khóa học Cursillo diễn ra đều áp dụng thời 
khóa biểu này chứng tỏ đây là một sắp xếp hợp lý và 
thực dụng. Các phụ bản là những chỉ dẫn cần thiết để tổ 
chức những sự việc nào đó trong khóa học. Các trợ tá 
khóa học được yêu cầu phải giữ đúng thời khóa biểu và 
theo sát các chỉ dẫn của phụ bản.

Sau đây là một vài gợi ý về các công tác mà các trợ 
tá cần phải theo hay là nên tránh:

Hãy tâm niệm rằng khóa học có thành công hay 
không là nhờ vào ơn Chúa. Hãy cố dành thời gian, 
bất cứ lúc nào có thể thì đến cầu nguyện cùng Chúa 
Giêsu Thánh thể.

- Chấp nhận kỷ luật chặt chẽ trong khóa học.
- Công việc trợ tá không đòi hỏi một khả năng đặc 

biệt nào ngoài sự hy sinh.
- Làm tất cả mọi việc được giao phó. Hãy thi hành 

trước, khiếu nại sau trong buổi họp cuối ngày. 
Chúng ta không có thì giờ để tranh cãi.

- Ngay cả khi Khóa trưởng ra một quyết định nào 
có vẻ như bất thường hay phi lý thì cũng nên tuân 
thủ. Phải hiểu rằng khi ra một quyết định, Khóa 
trưởng đã phải cân nhắc kỹ lưỡng trong tinh thần 
trách nhiệm trước mặt Thiên Chúa và Phong trào.

- Mặc dù đã ghi danh vào một ban nào đó nhưng khi 
các ban khác cần đến sự trợ giúp thì chúng ta nên 
sẵn sàng giúp đỡ. Hãy làm hết sức mình chứ 

không chỉ hết việc mình.
- Phải đúng giờ trong tất cả mọi diễn tiến khóa học. 

Nên để ý đến thời khóa biểu đã được dán ở những 
nơi cần thiết cho mọi người thấy rõ. Hãy sửa soạn 
cho 3 tiết mục trước trong chương trình để tránh 
những sai lỡ trong lúc vội vã.

- Cần giữ ngăn nắp: cái gì lấy ở đâu thì để vào nơi 
đó. Nếu không tìm thấy vật mình muốn thì hỏi 
người trách nhiệm, không nên lục tung, làm xáo 
trộn sắp xếp của người khác.

- Cần giữ vệ sinh: Không dùng phí phạm mọi vật 
dụng và tiện nghi, không xả rác bừa bãi, nhanh tay 
nhặt nhạnh mọi rác rưởi trước mắt mình.

- Có mặt đúng giờ trong tất cả mọi buổi họp cuối 
ngày, đừng bắt nhiều người phải chờ đợi có một 
mình mình. Ai cũng mệt mỏi và buồn ngủ cả, hãy 
vì tình bác ái mà tôn trọng mọi người.

- Khi cần phát biểu thì nên suy nghĩ, sắp xếp trước 
cho ngắn gọn, đừng lập lại những gì người khác 
đã nói.

- Hãy cố gắng ở lại đến phút cuối cùng của khóa 
học để cùng chia sẻ với anh chị em nỗi khó nhọc 
cũng như niềm vui khi hoàn tất bổn phận.

- Không nên tranh luận với nhau về bất cứ điều gì 
không hợp ý mình. Nếu thấy cần thiết thì ghi nhận 
để sau khóa học đem ra thảo luận với Ban điều 
hành Phong trào hoặc tại Trường Lãnh đạo. Đừng 
để khóa sinh thấy sự bất hòa trong khi phục vụ.

- Tránh phê bình người khác hay sự việc gì trước 
mặt khóa sinh.

- Trong khi tiếp xúc không nên chỉ dành thời gian 
cho khóa sinh mình quen biết. Hãy xem mọi khóa 
sinh đều như nhau. Cần lưu ý đặc biệt đến những 
khóa sinh nhút nhát hoặc ít nói nhưng cũng đừng 
làm họ cảm thấy bị tấn công.

- Đừng nghĩ rằng không có mặt khóa sinh thì mình 
có thể làm những gì ngoại lệ. Chứng nhân của 
Chúa không chỉ có thời gian và nơi nhất định mà 
là mọi nơi, mọi lúc.

- Không nên vội vã trong bất cứ việc gì, nhất là cuối 
ngày Chúa nhật, đừng vội vã dọn dẹp, đừng để 
khóa sinh có cảm tưởng là trợ tá miễn cưỡng phục 
vụ họ.

Tuấn [Chia sẻ từ LA]

NGÖÔØI TRÔÏ TAÙ



ngày họp mặt. Và để tăng thêm tình thân hữu, hiện nay 
nhóm họp ở tư gia của những chị em trong nhóm.  Các 
chị sống ngày thứ Tư của mình ở những hội đoàn khác 
nhau, trong các môi trường khác nhau, cho nên những 
lần họp mặt, chị em không những chia sẻ về những cảm 
nghiệm của bản thân trong cuộc sống ngày thứ Tư, các 
chị còn chia sẻ về những gì học được, những kinh 
nghiệm sống khác nhau, những chuyện vui buồn để 
cùng học hỏi, tương trợ và đồng hành với  trong cuộc 
sống dưới sự dẫn dắt của Thầy Chí Thánh.  Trong 
những lần họp, chị Tuyết Anh có dịp “săn sóc” tất cả 
chị em với những món ăn rất là ngon. 

Nhóm may mắn có được sự đồng hành và giúp đỡ 
của chị Lý Thơ (Khối Hậu, nhóm Maria) từ đầu cho 
đến hôm nay.  Thời gian mới thành lập, chị Thư Thư 
(Khối 3-Ngày, nhóm Lucia) cũng thường xuyên đến 
sinh hoạt với chị em.  Nhóm luôn mở cửa chào đón các 
chị để cùng đồng hành trong ngày thứ Tư.  Nguyện xin 
Thầy Chí Thánh đồng hành với chị em chúng con trong 
ngày thứ Tư này.

De colores!
Anh Trần [Thay mặt Nhóm Monica]

Nhóm Monica được thành lập ngay sau Khóa 4 của 
địa phận Dallas, Texas, năm 2015. Thành viên của 
nhóm là những chị đã tham dự Khóa 4 này.  Mặt dù 
nhóm đã được thành lập ngay sau khóa, nhưng chị em 
chỉ mới đây quyết định chọn tên “Monica” làm Bổn 
mạng và nhóm đã mừng lễ bổn mạng đầu tiên vào tháng 
Tám năm 2016. Lý do các chị  muốn chọn Thánh Nữ là 
vì các chị muốn noi gương bắt chước thánh nữ  trong 
việc  kiên trì cầu nguyện cho những thành viên trong 
gia đình vì phần lớn các chị là các bà mẹ trong các gia 
đình.

Thành viên của nhóm Monica gồm Sơ Châu, chi 
Ngọc Huyền, chị Tuyết Anh, chị Thiên Nhiên, chị Anh 
Đào, chị Loan Chi, chị Mỹ Lành, chị Lynda Vân, chị 
Annie và chị Trâm Anh.  Chị Anh Đào là nhóm trưởng, 
chị Mỹ Lành là nhóm phó và rất may mắn có chị Tuyết 
Anh là ‘Iron Chef’ của nhóm.

Trong thời gian đầu, cuộc họp thân hữu của nhóm 
Monica hay thay đổi, tuỳ theo ngày mà nhiều người có 
thể đến.  Thêm vào đó, chị em trong nhóm thường họp 
ở trung tâm Thánh An Phong hay ở nhà Giê-ra-đô.  Sau 
khi chọn tên cho nhóm, chị em trong nhóm cũng quyết 
định chọn ngày thứ Bảy tuần thứ ba của mỗi tháng là 

Nhoùm Monica
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Lucia HK Phụ Trách ursillo - đó đây…

• Thời tiết đang chuyển qua Đông, mới đó mà 3 tháng đã trôi qua! BTU # 27, lại ra mắt với quí Cursillistas.  
Nhìn lại bao điều đổi thay và những ngày còn lại của năm 2016 là mùa bận rộn mua sắm quà Noel cho người 
thân, gia đình sum họp Mừng Chúa Giáng Sinh. Rồi chuẩn bị bước sang năm mới 2017. Cursillo đó đây... 
kính chúc toàn thể quí anh chị và thân quyến một Mùa Noel an lành và một năm mới Đinh Dậu 2017 nhiều 
thắng lợi về mọi mặt. Và xin đừng quên đọc BTU để khỏi phụ lòng Khối Truyền Thông! 

• Trong tháng 10, 2016: phong trào Cursillo Giáo Phận FortWorth Texas đã mạnh dạn mở Khóa 1 Nữ đầu 
tiên với con số cũng hùng hậu - 25 ứng viên tham dự và khoảng 35 trợ tá từ Cali, Dallas đến phục vụ.  Mặc 
dầu thời gian chuẩn bị vội vã, cấp bách, chưa kinh nghiệm, nhưng kết quả cũng được xem là tốt đẹp!  Từ sự 
chia sẻ của một chị trợ tá:  có thể quí anh chị dưới đó mở khóa với một tâm hồn như trẻ thơ, vô lo, nên phó 
thác, đặt lòng tin vào Ơn Chúa Thánh Thần làm việc.  Xin chúc mừng!

• Cũng trong tháng 10, Đại Hội Mùa Thu Miền VIII đã được tổ chức tại San Juan Texas. Trong phạm 
vi miền thì hằng năm có hai kỳ đại hội vào mùa Xuân và mùa Thu. Đa số quí anh chị thuộc ngành tiếng 
Spanish và English tham dự. Họ là những người con của Đức Mẹ Guadalupe, là Thánh Bổn Mạng của toàn 
Châu Mỹ La Tinh, mà chúng ta cùng mừng kính ngày 10 tháng 12 vừa qua, kỷ niệm Đức Mẹ đã hiện ra năm 
1531 với một anh nông dân nghèo khổ, Juan Diego người Mễ Tây Cơ. Theo lời Cha Quang vừa kể sau khi 
hành hương: là nơi ấy, nằm trên ngọn đồi, xứ Mexicô đã dựng lên một thánh đường nguy nga với lối kiến 
trúc lạ, trên trần nhà thờ có những tổ ong. Trong đó có con ong chúa và đàn ong con là biểu tượng hình ảnh 
Đức Maria đang ôm ấp họ.  

• Mùa Vọng năm nay, cha Chánh xứ ĐMHCG cũng là cha Linh Hướng PT Cursillo Dallas đã tổ chức Tam 
Nhật tịnh tâm mừng đón Chúa Hài Nhi.  Để Cursillistas cùng được tham dự, nên buổi Ultreya đầu tháng 12 
được dời qua thứ hai tuần kế tiếp.  Chương trình tịnh tâm do LM Giuse Ngô Đình Thông hướng dẫn. Vị LM 
trẻ với lối giảng thuyết là đối thoại bằng cách đặt câu hỏi với người nghe, để phân tích và tìm ra một giải 
đáp về đời sống tâm linh của giáo dân.  Trong cuộc sống tất bật hằng ngày, hầu như ai cũng đua chen cho vật 
chất nên nhiều khi quên Chúa, quên thờ phựợng Đấng Tối Cao.  Tĩnh tâm là lúc cần lắng đọng để xét mình, 
nhìn lại chính mình, nhìn lại sự tương quan với Thiên Chúa, để rồi biến cải và sống đẹp lòng Chúa hơn! 

• Đại Hội Mùa Xuân Miền VIII sẽ được tổ chức tại Jarrell, Texas vào ngày 17-18 tháng 3, 2017.  Xin quý 
Cursillistas, nhất là quý anh chị trong Ban Điều Hành các Giáo Phận cố gắng tham dự để nếu có thể chung 
tay góp phần trong việc tổ chức Đại Hội toàn quốc năm nay tại Tiểu Bang Texas thuộc Miền VIII.

• Đại Hội toàn quốc 2017 – Kỷ niệm 60 năm PT Cursillo 
Đại hội toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 27 đến 30 tháng 7, 2017 tại Đại học Trinity, cách phi trường 
ở San Antonio, tiểu bang Texas khoảng 7 phút. Đại học Trinity cung cấp các thiết bị lý tưởng cho đại hội 
Cursillo Toàn Quốc của chúng ta với một giảng đường hiện đại có 2500 chỗ ngồi, ký túc xá có máy lạnh và 
thực đơn thay đổi, sẵn sàng cho tất cả các sinh hoạt của Đại Hội. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể vào trang 
web này: https: //conferences.trinity.edu 
Đơn ghi danh sẽ sẵn sàng vào ngày 15 tháng 1, 2017 và đại hội này được dự kiến sẽ là một đại hội rất đông 
người tham dự để chào mừng 60 năm thành lập PT Cursillo.  Hẹn gặp lại các bạn, rủ một bạn nữa đi cùng nhé!

• Ultreya Thế Giới lần thứ 5 
Ultreya thế giới lần thứ 5 sẽ được tổ chức tại Fatima, Bồ Đào Nha vào ngày 4-6 tháng 5, 2017. Các 
Cursillistas muốn tham dự Ultreya này nên làm theo các hướng dẫn được cung cấp trên trang web của 
OMCC tại http://www.orgmcc.org/en/. Văn phòng Cursillo Quốc gia sẽ không tham gia vào việc sắp xếp 
chuyến đi, chỗ ở, đăng ký, vv... cho sự kiện này.
Nhân đây xin hỏi có anh chị nào tại Dallas muốn tham dự, xin cho HK ni tháp tùng với.  Đa tạ.
Lạy Thầy Chí Thánh, con là “cóc ngồi đáy giếng” mà lượm lặt đó đây tận mãi đâu đâu, nên phải sưu tầm 
theo dõi, con thấy còn khó hơn thời đi học làm research để viết bài report lab! Thực hành chẳng biết mô tê, 
mà bài report được con ‘A’.  Và Thầy ơi, bây gìờ con lại áp dụng cho BTU!! Xin Thầy giúp con.

                                                                                      Lucia HK  
Mùa Đông 2016
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HKT Phụ Trách ursillo - Tin Tức

Xin Cầu Nguyện !!!  

* Bác cursillistas Dominicô Bùi Quang Huấn là người luôn gắn bó và giúp đỡ PT Dallas từ 
ngày thành lập đến lúc bác bước sang NGÀY THỨ NĂM về cùng Thầy Chí Thánh 11:45 đêm 
Thứ Sáu Ngày 16 tháng 12, 2016.  Thật là một mất mát lớn lao cho PT Dallas nhưng đây là niềm 
vui của bác được về bên Thầy, không còn đau khổ phần xác; và chắc chắn những ngày tháng 
trong Nursing home đã giảm bớt thời gian thanh luyện.  Nguyện xin Thầy Chí Thánh đón nhận 
linh hồn Dominico vào Thiên Đàng và cũng xin bác luôn cầu bầu nâng đỡ PT trong ngày thứ 
năm của bác.  Vô cùng thương tiếc!!! 

* Xin cầu nguyện cho tất cả quí cursillistas đang đau yếu được Thầy ban ơn sức mạnh hồn xác 
đặc biệt là Cursillista Trần Hương, Khoá 4 Nữ Dallas 2015 bà xã Cursillista Trần Thể, Khoá 3 
Dallas và cũng là em gái Cursillista Hoàng Viết Hùng đang điều trị ung thư. 

Chúc Mừng !!!

* Chúc mừng Thầy Tôma Aquino Hoàng TôKha con trai của Cursillistas Hoàng Viết Hùng và 
Hoàng Khổng Thiêng vừa được chịu chức Phó Tế Ngày 08 Tháng 01, 2017 tại Nhà Thờ Đức 
Mẹ LaVang, Tucson, Arizona.  Xin Chúa gìn giữ cho Thầy luôn bền đỗ trong ơn gọi tu trì. 

Thông Báo:

Nhân dịp lễ bổn mạng PT (25/01) lễ Thánh Phaolô trở lại và Tết Nguyên Đán (28/01) PT 
Dallas sẽ tổ chức Mừng Bổn Mạng và Vui Tết cho các Cursillitas và gia đình vào: 

Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 01, 2017 

•	 5:00PM – Thánh Lễ Tạ Ơn tại Nhà Thờ
•	 6:30PM – Tiệc liên hoan và mừng tết tại HQ Trung Tâm Thánh AnPhong

Nguyện xin Thánh Phaolô cầu bầu cho PT được luôn thăng tiến và cho tất cả Cursillistas 
luôn hăng say nhiệt thành mở mang nước Chúa trong đời sống Ngày Thứ Tư như Thánh Nhân.

Sinh Hoạt Hàng Tháng: 

* Sinh Hoạt Trường Lãnh Đạo: 7:55PM - 9:35PM mỗi Thứ Hai cuối tháng tại phòng 142 HT Thánh 
An Phong, GX ĐMHCG 

* Ultreya: 8:00PM - 9:30PM mỗi Thứ Hai đầu Tháng tại Hội Quán Thánh An Phong GX 
ĐMHCG 

* Xin theo dõi thông báo và sinh hoạt các nhóm trong diễn đàn và trên trang nhà: www.
cursillodallas.com

Xin tất cả cursillistas luôn làm palanca cầu nguyện cho mọi sinh hoạt của PT được kết quả như 
ý Thầy và xin Thầy giúp chúng ta luôn kiên trì trong ơn gọi cursillistas của mình dù gặp phải 
thất bại hay thành công.
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thơ Quang Huấn 
          [trích từ Phút Nguyện Cầu]
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Full Score

 

Ôi sao đêm huyền diệu! Đất trời như hòa chung Đêm đợi chờ rất Thánh của

 

giây phút vô cùng. Mừng vui lên trái đất Hoan ca khắp tầng trời Đêm Ngôi Hai xuống

7

 

thế. Mặc thân phận con người. Đêm tuôn đổ Hồng Ân Lời chúc tụng thiên

14

 

thần: "Trời cao đầy vinh hiển An bình cõi thế nhân." Đạo sĩ từ đông phương Ngôi sao lạ dẫn

21

 

đường Hang Bê Lem tìm đến Chúc tụng Đấng Tân Vương. Đêm nay Chúa Giáng

29

 

Sinh Đêm của sự thanh bình. Cho nụ cười nhân thế Nở ngàn đóa hoa xinh.

36

 

Đêm nay đêm Giáng Sinh Đêm đem sự hòa bình Thôi hận thù ghen ghét Để không còn chiến

43

 

tranh. Đêm nay đêm Giáng Sinh Hãy sống thật chân tình. Luôn khoan dung tha thứ Bên

50

 

nhau sống an lành. Xin đón mừng đêm Thánh với tâm tư hòa

57

 

bình Bằng tinh thần nhân ái của mầu nhiệm Giáng Sinh.

62
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Biết đến bác Huấn trong ngày đón tiếp tân khóa 
sinh Khóa 556 Houston tại Hội Trường Gerado, 
GXDMHCG.  Mình để ý đến bác có lẽ vì mái tóc bạc 
và tấm thân gầy của bác.  Tuy ốm yếu nhưng tinh thần 
trẻ trung - hăng say tiếp đón các khóa sinh.  Sau này 
mỗi lần tham dự buổi Ultreya, mình cố gắng tìm cơ hội 
trò chuyện để hiểu thêm về bác, nhờ đó hai bác cháu 
trở nên thân mật hơn mỗi ngày.  Lúc nào bác cũng nghĩ 
đến và sống gắn bó với Phong Trào [PT], có lẽ vì đó là 
một trong những cách để bác sống ngày thứ Tư - và 
cũng để giúp PT Cursillo GP Dallas thăng tiến mỗi 
ngày.  Trong thời gian sinh hoạt với Trường Lãnh Đạo 
[TLĐ], nhiều lúc mình vắng mặt vì luời biếng hay bận 
rộn với công việc, bác lại nhắc nhở, kiếm cách để rủ 
mình tham dự TLĐ lấy cớ: “xe hư có gì ghé qua cho 
bác đi chung.”  Tấm gương hy sinh và kiên nhẫn của 
bác đã có phần ảnh hưởng tới quyết định của mình là 
cố gắng sống gắn bó với PT như bác.

Một kỷ niệm gần đây trong lúc bác mới vào nhà 
dưỡng lão – buổi sáng thứ Năm ngày 21 tháng 7 năm 
2016, Ban Trợ Tá Khóa 5 Nam đã sắp xếp hành lý lên 
xe trước khi “lên đường”, anh em ghé qua Phở Bắc để 
ăn vì biết khi lên đến Trung Tâm Cursillo sẽ không có 
giờ để lót bụng cho đến bữa ăn tối!  Sau khi mọi người 
lên đường, riêng mình ghé qua thăm bác để xin bác 
hiệp thông và làm Palanca cho Khóa.  Mới đến nơi thì 
thấy bác đang ngồi trên chiếc xe lăn dạo chung quanh 
Trung Tâm tập thể dục buổi sáng, thấy mình bác sửng 
sốt và thốt lên:  “Tại sao còn ở đây mà chưa đến Trung 
Tâm để chuẩn bị Khóa?”  Không biết lúc ấy bác tưởng 
mình bỏ cuộc hay có điều muốn chia sẻ trước khi lên 
đường (?)  Nghe mình chào, bác dịu lại và hỏi: “Có gì 
không con?” Mình nói nhỏ nhẹ: “Thưa bác trước khi 
đến Trung Tâm Cursillo, con muốn lên thăm bác và 
cũng để xin bác cầu nguyện cho Khóa, cho Ban Trợ Tá 
và đặc biệt cho con biết trở thành khí cụ của Thầy.”  
Vừa nói xong thì thấy mặt bác vui lên, bác cười và 
bảo, “Từ khi vào nhà dưỡng lão, không sinh hoạt được 
với anh chị em, ngày nào tôi cũng cầu nguyện cho PT 
và đặc biệt mấy tháng nay tôi cầu nguyện thêm cho 
Khóa!” Một lần nữa mình đã chứng kiến lòng yêu mến 
Thầy qua việc sống gắn bó với PT.

Kỷ niệm cuối cùng với bác, khi nghe chị Khanh/
Kỷ gọi cho biết bác Huấn bịnh nặng đang ở ICU tại 
Medical City of Dallas.  Sau giờ làm mình và chị Thơ 
vội lên thăm bác tại bệnh viện, lúc ấy hình như bác mê 
man vì bác sĩ đã cho thuốc để giảm đau – tay chân bầm 
dập vì khua qua lại va chạm thành giường!  Hai chị em 

xin phép đọc một chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, sau đó 
thăm hỏi về bác.  Gia đình cho biết tình trạng rất nặng và 
không biết còn bao lâu!  Khi nghe vậy, mình liền cầm tay 
bác và nói với bác:  “Bác ơi thấy bác đau con thương bác 
quá, Cha đã xức dầu và bác đã chuẩn bị hết rồi, nếu Chúa 
có gọi bác đi thì bác cứ đi nhé, đừng vương vấn gì trần 
gian này; bác đã sống đẹp lòng Chúa và Chúa sẽ mở rộng 
bàn tay để đón bác đó.” Vừa nói xong thì thấy mắt của 
bác hé lên nhìn như cho mình một dấu hiệu bác nghe, 
nhưng vì thuốc men quá nhiều làm bác mê man không thể 
tiếp chuyện được mà chỉ qua đôi mắt.  Mình tin rằng sự 
ra đi của bác không khỏi để lại nhiều nỗi thương xót trong 
gia đình, mà còn đến rất nhiều những người đã từng biết 
và quý mến bác qua tấm gương bác để lại.

Nay bác đi rồi, con sẽ có gắng sống theo tấm gương 
của bác để lại cho con.  Tạm biệt bác và hy vọng sau này 
con sẽ được gặp bác trên nước hằng sống.  Bác nhớ cầu 
nguyện cho PT nha bác.

Dominico Đinh Văn Chương

Kỷ Niệm với bác Huấn

Tưởng Nhớ Bác Huấn
Bác Huấn rất thích làm thơ, mỗi dịp họp hành đều 
không thể nào thiếu những vần thơ của Bác.  Sáng 
nay đi dự Thánh Lễ cuối cùng của Bác mà lòng cứ 
cảm thấy bồi hồi, trên đường đi làm sau Thánh Lễ 
chợt nhớ tới những vần thơ của Bác.  Trong tâm 
tình nhớ về Bác, một Cursilita nhiệt thành và hăng 
say em mạo muội mượn vài vần thơ để Anh Chị 
Em gia đình Currsillo của chúng ta cùng nhớ Bác 
nha (thơ em làm chắc chắn có nhiều sạn lắm mong 
các anh chị bỏ qua nha):

Một buổi sáng mùa đông trời gió nhẹ 
Con nghe tin “Thầy đã gọi Bác về, 
Bên vòng tay Thầy; 
Đấng luôn yêu thương, che chở”

Con nghe xong mà lòng còn bỡ ngỡ! 
Mới ngày nào còn nghe Bác đọc thơ, 
Viết chữ đẹp như mơ cho từng Khóa  
Nụ cười hiền hòa, một Cursilita hăng say!

Nhưng hôm nay hình ảnh đó xa rồi,  
Con ngậm ngùi tạm biệt Bác nơi đây! 
Hẹn Bác nhé kiếp sau cùng gặp lại,  
Nơi Quê Trời, bên Thầy Chí ái: Giêsu.

Honglinh Truong
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Một lời chia tay,

Chẳng biết nói lời gì
Để tiễn một người đi
Thì thầm câu kinh nguyện
Đưa người giờ biệt ly
 
Xin bước người thênh thang
Trái hạnh phúc chín vàng
Hoa thơm và cỏ biếc
Dẫn lối vào thiên đàng
 
Sẽ giữ hoài mai sau
Nụ cười tươi ngày nào
Vần thơ cùng nét bút
Tấm lòng người đã trao
 
Tạm biệt bác Huấn thân thương.
 

Ctu’

Thương Nhớ Anh Bùi Quang Huấn

Cuộc sống Thứ Năm [1] anh bước vào,
Mãn thời tận tụy với Phong Trào.

Môi trường giao kết, tác nhân gởi,
Giáo xứ xới trồng, men muối trao.

Hứng khởi [2] truyền rao neo cột trụ,
Khiêm nhường phục vụ kéo người sau.
Xin Thầy Chí Thánh giàu thương xót,

Rót xuống Hồng Ân Đấng Tối Cao.

Phaolô Trần Bá Lộc

[1] Người của Phong Trào Cursillo, khi trở về với môi 
trường sau Khóa Ba Ngày, sống đời sống “Ngày Thứ 
Tư”. Sau khi qua đời là sống “Ngày Thứ Năm”.  
Cursillistas những người môn đệ bé nhỏ của vị Thầy 
Chí Thánh là Đức Kitô.

[2] kerygmatic
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Anh chị em thân mến, 
Khi tôi ngồi viết những hàng chữ này, bác Đa Minh 

Bùi Quang Huấn đã từ giã gia đình và chúng ta, nhưng 
những hình ảnh gặp gỡ bác nơi tiền đường nhà thờ hay 
trong các cuộc hội nhóm Utreya vẫn hiện ra trước mắt 
tôi. Với bước đi thong thả, nụ cười hồn nhiên, giọng nói 
rõ ràng bác chia sẻ những kinh nghiệm công tác tông đồ 
từ Lêgiô, họp nhóm Cursillo, Utreya hay các công tác 
khác trong nhà thờ.  

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp bác bên giáo xứ Mẹ Việt 
Nam Maryland vào năm 1997 và đuợc may mắn trò 
chuyện với bác ở nhà anh hai tôi cũng gần nhà thờ. Tôi 
được nghe anh hai tôi nói lại là bác đã sinh hoạt rất tích 
cực trong nhà thờ và đóng góp rất nhiều công sức trong 
công tác vận động xây dựng thánh đường giáo xứ Mẹ 
Việt Nam tại Silver Spring, tiểu bang Maryland. Trong 
các dịp lễ lớn tôi đều thấy các bài thơ của bác đăng trong 
tờ mục vụ và mọi người đều nể phục tài làm thơ của bác. 
Tôi nhớ nhất là trong ngày khánh thành núi Đức Mẹ La 
Vang, một công trình mà cha chánh xứ đã bỏ nhiều công 
sức mang từng khối đá, sông nước của ba miền quê 
hương đất nước về đặt tại giáo xứ Mẹ Việt Nam để mọi 
người khi tới viếng thăm có thể cảm nghiệm được Mẹ La 
Vang cùng với hồn thiêng sông núi vẫn phù trì và ở bên 
ta. Trong ngày này cha chánh xứ đã đọc một bài thơ rất 
đặc biệt của bác để tôn vinh Mẹ. Rất tiếc tôi không thuộc 
bài thơ này để gửi tới các anh chị.

Những điểm nổi bật trong cuộc đời của bác Huấn là: 
Hiền lành, khiêm nhường, làm việc rất chu đáo, cẩn thận, 
ngăn nắp, khoa học, dấn thân không nề hà sức khỏe tuổi 
tác và đặc biệt luôn tín thác vào sự quan phòng của Thiên 
Chúa. Tôi nhớ lại nhóm Anrê Dũng Lạc lúc đầu bác là 
trưởng nhóm, sinh hoạt tương đối đều đặn. Sau đó là chị 
Hường rồi tới chị Tâm làm trưởng nhóm. Sau chị Tâm 
mọi nguời bầu lại cho bác và bác sẵn sàng nhận mặc dù 
lúc đó sức khỏe bác không tốt lắm; các buổi họp nhóm 
tiếp tục được tổ chức vào các chúa nhật đầu tháng lúc 2 
giờ tại phòng 115 trung tâm thánh An Phong. Thời gian 
bác bị bệnh sinh hoạt của nhóm cũng bị đình trệ luôn cho 
tới khoảng thời gian sau này anh Phạm Đức Lâm mới 
đảm trách. 

Cách đây khoảng 3, 4 năm, sức khỏe bác Huấn gái sa 
sút. Chúng tôi những người quân binh của Đức Mẹ cũng 
thường ghé thăm và rước Mình Thánh Chúa đến tư gia 
cho bác gái. Nhìn hình ảnh hai vợ chồng già quấn quít 
chăm sóc cho nhau thật cảm động. Trong lúc ngồi uống 
nước bác mang các tuyển tập lời nguyện tín hữu chia 
theo từng năm A, B, C, năm chẵn, năm lẻ mà bác đã soạn 
từ nhiều năm trước được lưu trữ rõ ràng, thứ tự. Tôi vô 

cùng thán phục bởi vì tôi chỉ có chút giấy tờ ở nhà mà 
mỗi lần cần tra cứu chuyện gì đều tìm muốn chết!

Những ngày bác nằm trong dưỡng lão, chúng tôi 
cùng một số bác chị em Legiô và cũng là Cursilitas 
thường xuyên ghé thăm bác, có thể nói là mỗi tuần vào 
sáng Chúa Nhật sau thánh lễ sáng. Chúng tôi có khoảng 
10 nhóm, mỗi nhóm 2, 3 người đưa Mình Thánh Chúa 
cho khoảng từ 30 đến 40 bệnh nhân gồm các bác lớn tuổi 
hay già yếu trong các nhà thương, viện dưỡng lão hay tại 
tư gia không thể tới tham dự thánh lễ cùng cộng đoàn dân 
Chúa được. Thường thì bác là người rước Mình Thánh 
Chúa cuối cùng vì chúng tôi muốn có nhiều thời giờ để ở 
lại trò chuyện với bác. Mỗi lần tới như vậy bác rất vui. 
Tinh thần bác rất lạc quan và tin tưởng vào sự chở che 
của Mẹ nhân lành và sự quan phòng của Thiên Chúa. Bác 
cũng rất thích thể thao nhất là đá banh. Có một lần tôi ở 
lại cùng xem với bác hết hiệp hai trận đấu giữa 2 đội Mỹ 
và Mexicô. Chúng tôi xưng hô với bác là anh và em cho 
thân mật. Với kiến thức uyên bác, bác thuờng xuyên chia 
sẻ với chúng tôi những kinh nghiệm khi đi hoạt động 
tông đồ trong hội Lêgiô hay trong phong trào Cursillo. 
Có một lần tôi hỏi “thời khóa biểu của anh mỗi ngày như 
thế nào từ khi thức dậy…” thì bác trả lời là mỗi sáng sau 
khi thức dậy, vệ sinh cá nhân xong, công việc đầu tiên là 
bác đọc trọn kinh Tessera của Lêgiô, sau đó ăn sáng rồi 
đọc phúc âm, nghe các bài giảng. Tôi giật mình vì từ lâu 
rồi tôi nghe bác nói ở VN bác là hội viên hoạt động, ra 
nước ngoài thì bác xin làm hội viên Lêgiô tán trợ để có 
nhiều thời giờ làm các chuyện khác. Sở dĩ tôi giật mình 
vì bác chính là một hội viên Lêgiô đích thực. Cuộc đời 
bác đã nhiều lần lập đi lập lại lời tuyên hứa “Lạy Nữ 
Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự 
của con là của Mẹ.”  Kinh Tessera là danh từ tiếng La 
Tinh được dùng trong quân đội Roma ngày xưa với phần 
khai mạc là kinh Chúa Thánh Thần, lần hạt Mân Côi 50, 
kinh Catena trong đó có kinh Magificat. Khi cầu nguyện 
bác nói bác đã dâng hết mọi sự cho Mẹ để Mẹ tùy nghi 
sử dụng cho các nhu cầu của giáo hội và con cái của Mẹ. 
Kinh Tessera có nghĩa là vật bảo chứng, là tấm thẻ bài, là 
mật khẩu để Mẹ nhận ra con của Mẹ. Bác nói khi chúng 
ta dâng hết mọi sự cho Mẹ thì chắc chắn Mẹ sẽ không 
quên chúng ta trong giờ sau hết. Bác biết, bác đã làm 
điều ấy và chúng tôi vững tin rằng Đức Mẹ sẽ sớm dẫn 
đưa bác về sum họp trên vương quốc của Con Mẹ.

Ngoài việc đọc kinh cầu nguyện, bác luôn luôn để 
tâm trí làm việc; tránh cảnh “nhàn cư vi bất thiện.” Chúng 
ta thử tưởng tượng một ông già hơn 80 tuổi, nằm trong 
viện dưỡng lão mà lúc nào cũng có Lap top bên cạnh; vẫn 
viết bài và tra cứu trên các trang mạng. Có lần bác khoe 
với tôi những vần thơ cũ được ghi chép lại; bác tập viết 

Một vài kỷ niệm 
với người anh cả Đa Minh Bùi Quang Huấn

Bản Tin Ultreya  Tháng 1 - 2017 Trang  18



lại cả chữ nho, các bản kinh tiếng Anh. Đặc biệt bác đã 
khoe một bài thơ mới được viết đêm qua do sự yêu cầu 
của cha chánh xứ khi ngài ghé thăm bác.

Gần 10 năm sinh hoạt Lêgiô, từng đi thăm viếng các 
bác lớn tuổi trong nhà thương hay viện dưỡng lão nhưng 
chưa bao giờ tôi gặp được người nào có tinh thần lạc quan, 
yêu đời và phó thác mọi sự trong tay Chúa như vậy. Bác 
luôn nói là mỗi giây mỗi phút bác luôn cầu nguyện và sẵn 
sàng cho giờ Chúa đến. Tôi luôn ghi nhớ vào lúc 14 giờ 
ngày thứ tư…… tôi được tháp tùng cha phó xứ Giuse 
Nguyễn Minh Quang tới bệnh viện Medical City of  Dallas 
đường  Forest Lane  để xức dầu và để bác lãnh nhận Mình 
Thánh Chúa như của ăn đàng. Trước khi ra về cha Quang 
và tôi còn ở lại trò chuyện với bác rất lâu. Về phần thể lý 
thì thấy bác yếu lắm rồi nhưng giọng bác vẫn sang sảng 
đầy tin yêu và phó thác mọi sự trong tay Chúa. Tôi vẫn 
nghĩ “nhất thanh nhì tướng,” giọng của bác như vậy thì sẽ 
còn ở lại với chúng ta một thời gian dài nữa. Nhưng không 
thể ngờ sáng thứ bẩy…... bác đã giã từ vợ con, anh em, 
bạn bè và chúng ta để về gặp gỡ Thầy Chí Thánh.

Gương sáng của bác là như thế đó nhưng thú thật tôi 
cũng chưa hấp thụ và thực hành được 1% những gì từ nơi 
bác, một người mà tôi luôn luôn ngưỡng mộ, kính phục; 
muốn được như bác mà tôi chưa làm được. Xin bác ở trên 
trời cầu nguyện cho chúng tôi còn ở thế gian này luôn 
sống đẹp lòng Chúa. Tôi cũng đã đọc nhiều bài thơ của 
bác nhưng vì có trí nhớ quá tệ nên không thể ghi lại đây 
để hầu chuyện cùng các anh chị.

Để kết thúc cho những cảm nghiệm này tôi xin gửi 
tới các anh chị vài vần thơ con cóc để tưởng nhớ tới 
người anh cả Đa Minh Bùi Quang Huấn:

           Thơ anh gói trọn chữ tình
 Không riêng âu yếm chỉ mình với ta
           Trên là tình Chúa bao la
 Tình Mẹ êm ái, tình Cha tuyệt vời
           Cúi xin Đức Mẹ Chúa Trời
 Ban muôn ơn phúc cho người anh thương

          Nước trời chính thật quê hương
Dẫu cho sóng cả gió sương trần đời
          Vô minh sao lại sáng ngời!
Cùng nhau chia sẻ kiếp người con ngoan
          Thương anh vất vả lo toan
Tiếc bao năm tháng chưa loan Tin Mừng 
          Anh đi lòng chẳng ngập ngừng
Bùi ngùi nhân thế chưa từng trải qua
          Quang minh chính đại bao la
Huấn thư giản dị thứ tha chân thành.

Anrê Vũ

Cảm Nghĩ về Anh Huấn

Quý anh chị liên nhóm Dallas,

Thật bùi ngùi nhận được hung tin người 
anh cả của chúng ta đã an giấc ngàn Thu để 
bao người thương tiếc, bao thắc mắc sao Chúa 
gọi anh về khi PT còn nhiều việc đang cần anh 
giúp.

Ngày vợ chồng tôi đến thăm anh tại 
nurshing home ở Richardson, anh còn nói với 
tôi chị Khanh Nguyễn mới đến thăm xin anh 
một bài cho BTU #26 tháng 10, 2016.  Và cha 
linh Hướng xin Bác Huấn làm bài thơ cho tân 
Cursillistas. Mặc dù thân hình gầy yếu, lúc nào 
cũng có bình oxygen kề bên cạnh tại nhà 
dưỡng lão, mà anh vẫn nhận lời viết bài cho 
BTU!  Cái computer hình như là người “đầu 
ấp tay gối” để anh tìm vui, tìm quên những 
chuỗi ngày lâm bệnh!

Vâng, quí anh chi mở BTU #26 trên trang 
nhà của Cursillo, sẽ thấy bài thơ “Đi vào kỷ 
niệm” bác viết cho quí anh K5.  Phải chăng 
đây là bài thơ cuối cùng của anh?  Rồi lần 
thăm sau cùng, tôi đi với chị Gianh Bảo, nghe 
anh khoe “tôi đang lên cân, nhờ ăn uống được, 
tâm thần sảng khoái theo dõi tin tức, điện thư 
từ phong trào, từ nhóm thơ văn “Cụm Hoa 
Tình Yêu”, mà anh cũng là một thành viên.  
Nhưng anh bây giờ vĩnh viễn ra đi!

Không biết trên trang đầu của tờ BTU #27 
sắp ra mắt vào dịp Ultreya tháng giêng 2017, 
Ban Cố Vấn: Anh Dominico Bùi Quang Huấn 
sẽ được thay thế, hay là cứ vẫn tên anh còn in 
vào đó để cho PT Cursillo Dallas một niềm quí 
mến lưu giữ tên Anh: Cursillista Bùi Quang 
Huấn, người rất có công gầy dựng phong trào 
tại Giáo phận Dallas.

Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa anh về 
nơi Nước Hằng Sống!

Khanh Hà
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