
 

 

 

I.- Tính chất “men, muối” của PT. 

 

Cho đến nay, sau ngót nửa thế kỷ hiện diện, không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng và thiết yếu của 

Phong trào Cursillo trong việc xây dựng, củng cố và phát triển Giáo Hội Công Giáo. Như một đốm lửa nhỏ bé 

thắp lên tại Tây Ban Nha trong vài thập niên cuối tiền bán thế kỷ 20, ngày nay Phong trào đã có mặt khắp các 

hang cùng ngõ hẻm, từ các quốc gia tiền tiến ở Âu châu, Bắc Mỹ cho tới các xứ bán khai ở Phi châu, nam Mỹ 

và Á châu. Riêng Việt Nam, Phong trào đã theo chân những Linh mục Tuyên úy trong các đơn vị quân đội Phi 

tới Sàigòn, Nha Trang từ cuối thập niên 60. 

 

Giống như nắm men, hạt muối trong mọi môi trường, những thành viên của Phong trào âm thầm, khiêm 

tốn tận dụng phương châm “một tay nắm lấy Chúa Kitô, một tay nắm lấy anh chị em mình” để làm dậy lên tinh 

thần dấn thân phục vụ xã hội vả Giáo hội. 

 

Bài viết này giới hạn tầm nhìn vào quá trình sinh hoạt và sự phát triển của Phong trào Cursillo tại Cộng 

Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ba thập niên qua. 

 

II.- Những bước khai phá. 

 

Đọc bài “Những Viên Gạch Lót Đường” trên đặc san kỷ niệm 30 năm thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ 

Hằng Cứu Giúp, độc giả dễ dàng nhận ra chính những Cursillistas tiên khởi của Phong trào Cursillo ngành Việt 

Nam trong Giáo phận Orange đã sắm vai trò then chốt trong nỗ lực gầy dựng, nuôi dưỡng và phát triển Cộng 

Đoàn nhà. 

 

Người có công đầu chúng tôi muốn nói tới là Cursillista Gioan Trần Văn Pháp. Cụ đã được Thiên Chúa 

gọi về cùng Ngài nhiều năm trước, nhưng tấm gương hi sinh, tận tụy của cụ đã trở thành ánh đuốc rạng ngời 

cho mọi người noi theo. Tấm gương ấy có được chính là nhờ những gì cụ đả trải nghiệm trong một khóa tĩnh 

huấn Cursillo cuối tuần từ những ngày còn ở Việt Nam. Ở đây người viết không muốn nói tới thành tích lớn lao 

vượt khỏi phạm vi địa phương của cụ Gioan, một trong vài ba người có công gầy dựng Phong trào Cursillo 

ngành Việt Nam tại Giáo phận Orange (thực tế là tại Hoa Kỳ cũng như tại các cộng đồng tị nạn ở Âu châu và 

Úc châu trong suốt mấy thập niên qua). 

 

Có thể nói chắc: Cộng Đoàn nhỏ bé ở vùng cực nam Giáo phận Orange này sẽ không bao giờ có mặt nếu 

Phong trào Cursillo ngành Việt Nam không được hình thành. Và nếu có cũng không thể được như ngày nay. 

Chỉ cần đối chiếu thời gian những mầm non Cursillistas hiện diện trong tập thể người tị nạn chúng ta nơi đây 

với giai đoạn đặt nền cho việc xây dựng Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là ai cũng nhận ra điều ấy. 

 

Như mọi người đều biết, khóa tĩnh huấn cuối tuần Cursillo đầu tiên dành cho giáo dân Việt Nam được tổ 

chức trên đồi Marywood mùa hè năm 1982. Trong khi ấy, Cộng Đoàn nhà chính thức chào đời chỉ một năm sau, 

-năm 1983-.  

 



 

 

Điều vinh dự nhất là: trong số vài ba trợ tá người Việt bên cạnh đông đảo những trợ tá người Mỹ trong 

khóa Cursillo năm ấy, có sự hiện diện của cụ Gioan Trần văn Pháp. Với tư cách một trong những người đặt nền 

móng cho Phong trào Cursillo ngành Việt Nam bên cạnh hai ngành Mỹ, Mễ và là trợ tá khóa học, cụ Gioan đã 

bảo trợ cho một tỉ lệ được coi là ưu tiên dành cho những giáo dân sinh sống ở El Toro, Mission Viejo… tham 

dự khóa. Nhờ thế, sau khi trở về địa phương, những Cursillistas này đã trở thành chất xúc tác làm dấy lên tinh 

thần hăng say, nhiệt thành dấn thân xây dựng Cộng Đoàn nhà. Để hiểu rõ hơn, mời quí vị đọc lại bài “Những 

Viên Đá Lót Đường”. 

 

III,- Quá trình thành lập Liên Nhóm Cursillo 

CĐ/ĐMHCG 

 

Trong bài viết nhan đề “Vài hàng về Liên Nhóm 

Saddleback, Orange”, Cursillista Nuyễn Đức Tuyên cho 

hay:  

 

“Sau khóa Cursillo Việt Nam đầu tiên được tổ chức 

tại Orange năm 1982 và mấy năm tiếp theo, tại vùng 

Saddleback đã hình thành được 2 nhóm Cursillo là Nhóm 

Giuse và Nhóm Phanxicô Xaviê. Hai nhóm này sinh hoạt 

đều đăn hàng tuần và cũng có thể nói 2 nhóm này là hạt 

nhân trong việc hình thành Cộng Đoàn Công Giáo 

Saddleback sau này với những khó khăn lúc ban đầu. 

 

Dần dà số anh chị em tham gia Phong trào ngày 

thêm đông đảo, số nhóm tăng thêm và đến khoảng năm 

1985 thì hình thành Liên Nhóm Saddleback, có lẽ cùng thời 

gian với các liên nhóm khác trong Phong Trào Giáo phận 

Orange. 

Những anh chị đã đảm trách Liên Nhóm trưởng, 

theo thứ tự thời gian là: Trần Văn Pháp, Trần Gia Phong, Nguyễn Thanh Tùng, Hoàng Liên, Trần Văn Tưởng, 

Phan Công Toàn, Nguyễn Văn Mỹ, Bùi Quang Anh, Võ Dũng, Mai Tuyết Vân, Vũ Mộng Mơ, Phan Công Toàn 

(tái nhiệm) và Võ Phi Xứng.” 

 

Được biết, sau anh Võ Phi Xứng, Liên Nhóm Cursillo thuộc CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp do một khuôn 

mặt trẻ hết sức năng động là anh Nguyễn Thái Sơn đứng ra gánh vác. 

 

Tưởng cần nói thêm là người viết bài này, tuy là thành viên kỳ cựu của CĐ-ĐMHCG, dự khóa từ năm 

1983 (khóa 95, tức khóa thứ hai ngành Việt Nam trên đồi Marywood), nhưng sau khóa học đã chọn gia nhập 

Liên nhóm Gioan Tiền Hô, một nhóm gồm những thành viên đang sinh hoạt trong các môi trường xã hội mà 

riêng cá nhân chúng tôi cho đến nay vẫn gắn bó với tác vụ truyền thông/văn hóa Công Giáo, nên thản hoặc mới 

có cơ hội tham dự các buổi Ultreya của Liên Nhóm trong CĐ nhà. Dù vậy, nhờ vẫn tham dự thánh lễ Chúa nhật 

đều đặn, nhất là những tiếp xúc thường xuyên với một số anh chị em nên người viết cũng thấy được những đặc 

điểm trong sinh hoạt của Liên Nhóm Cursillo tại đây. Đặc điểm đầu tiên tôi ghi nhận là so với các nơi khác, số 

Cursillistas trẻ có mặt trong ban điều hành cũng như trong các buổi Ultreya thuộc Liên Nhóm Saddlebach 

chiếm đa số. 

 

Cũng trong bài viết trên đây, anh Nguyễn Đức Tuyên viết: 

 



 

 

“Sinh hoạt của Liên Nhóm Saddleback tương đối khả quan. Có tới 70% giới trẻ tham gia và Ban Điều 

Hành cũng do giới trẻ đảm nhiệm. Những anh chị em lớn tuổi hơn thì hết mình hỗ trợ giới trẻ bằng việc điện 

thoại nhắc nhở buổi họp, tích cực tham gia Ultreya Liên Nhóm và sẵn sàng tiếp tay khi Liên Nhóm cần tới.” 

 

Thứ đến, nhờ sáng kiến giao phó cho các nhóm nhỏ trực tiếp điều hành và thiết lập chương trình cho các 

buổi Ultreya hàng tháng của Liên nhóm, nên mọi sinh hoạt đều diễn ra nhịp nhàng, sát với những tiêu hướng do 

Phong trào đề ra, nhất là trong việc chia sẻ cảm nghiệm cá nhân trong khi sống Ngày Thứ Tư. 

 

Đọc qua những tài liệu căn bản của PT Cursillo, chúng ta nhận ra vai trò quyết định của đơn vị Nhóm 

trong sinh hoạt của PT. Rollo “Hội Nhóm và Ultreya” được Rollista trình bày trong khóa tĩnh huấn ba ngày 

nhấn mạnh rằng: Không có hội nhóm cũng có nghĩa là không có Cursillo. Điều này dễ hiểu, vì chính từ những 

buổi hội nhóm, người Cursillista có cơ hội hâm nóng lại tinh thần yếu mến Chúa Kitô, gắn bó với anh chị em 

xuyên qua nỗ lực thánh hóa bản thân, trau giồi kiến thức về những giáo huấn của Giáo hội trong khi dấn thân 

làm việc Tông đồ, đem đạo vào đời. 

 

Trong tập sách nhỏ giới thiệu nhóm Ra Khơi có viết: 

 

“Nhóm Ra Khơi là một cộng đồng Kitô nhỏ bé, thuộc Phong Trào Cursillo (thuộc Liên nhóm CĐ Đức 

Mẹ Hằng Cứu Giúp). Căn bản của Nhóm là tình bạn, tình huynh đệ, lấy tương thân tương ái làm nền tảng cho 

mọi sinh hoạt của nhóm, với mục đích giúp nhau thánh hóa bản thân, khuyến khích nhau trong sứ mạng làm 

chứng nhân cho Chúa trong gia đình, lối xóm, nơi làm việc và trong các môi trường sinh hoạt khác.” 

 

Có dịp tham dự một vài buổi Ultreya của Liên nhóm Cursillo trong CĐ nhà do nhóm Ra Khơi điều 

hành, tôi không thể không ghi nhận những đặc điểm mà nhóm đã đạt được trong cố gắng làm sống lại tinh thần 

hăng say hoạt động, gắn bó với Phong trào nơi những anh chị em Cursillistas hiện diện. 

 

Về định kỳ sinh hoạt của nhóm Ra Khơi, cho biết: 

 

“Vì hoàn cảnh địa dư, công việc, tuổi tác, nhóm sinh họat rất đều đặn mỗi tháng một lần vào sáng Chúa 

Nhật thứ hai, tại nhà mỗi thành viện. Buổi sinh hoạt thường kéo dài trên 2 tiếng, kể cả hàn huyên. Mấy năm sau 

này, vì một nửa số thành viên đã di chuyển khỏi vùng Saddleback nhưng vẫn muốn giữ nhóm nên buộc lòng 

nhóm phải họp 2 tháng một lần.” 

 

Từ một tháng, các buổi họp nhóm lùi một bước sang hai tháng một kỳ. Đây quả là điều đáng tiếc nếu 

mỗi anh chị em Cursillistas chúng ta hiểu được tầm mức quan trọng và cần thiết của các buỗi họp nhóm như thế 

nào. 

 

Từ một nhóm gương mẫu như nhóm Ra Khơi mà còn như thế thì hẳn rằng tình hình họp nhóm của các 

nhóm khác chắc cũng không hơn gì. Điều may mắn cho sinh hoạt PT Cursillo tại CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 

là bù lại, sinh hoạt trong các buổi Ultrey hàng tháng của Liên nhóm còn khá năng động và đều đặn với con số 

Cursillistas tham dự vẫn giữ được con số trung bình khoảng ba bốn chục anh chị em, trong đó hiện diện không 

ít những khuôn mặt trẻ. 

 

IV.- Vài chia sẻ chót trước khi kết thúc 

Bước vào lứa tuổi trên 80, tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa đã mở đường cho tôi cái vinh dự được là một 

thành viên của PT Cursillo, nhất là lại cho tôi có cơ hội gia nhập Liên nhóm Gioan Tiền Hô ngay từ những ngày 

đầu cách đây chẵn 30 năm. Hàng tuần anh em chúng tôi cùng nhau họp nhóm, chia sẻ những trải nghiệm riêng 

trong cách sống Ngày Thứ Tư của người Cursillistas qua ba khía cạnh: Thánh thiện, Đào luyện và Phúc âm hóa 

môi trường. Cũng trong những buổi họp nhóm đều đặn mỗi tuần này, anh em chúng tôi có dịp thăng tiến tình 

bạn, giúp nhau giải quyết những vấn nạn trong gia đình, ngoài xã hội, tạo điều kiện cho nhau học hỏi Kinh 



 

 

Thánh và những giáo huấn trong Giáo hội. Ngoài việc tham dự những buổi hội nhóm hàng tuần, những Ultreya 

hàng tháng của PT ngành Việt Nam, mỗi năm nhóm Gioan Tiền Hô còn tổ chức một ngày tĩnh tâm và một ngày 

họp mặt gia đình. 

 

Kiểm điểm lại những gì tôi có được ngày hôm nay trong khi theo đuổi con đường phục vụ Chúa và Giáo 

Hội trong lãnh vực truyền thông, văn hóa Công giáo, tôi có thể đoan quyết rằng nó chính ân điển đến từ Chúa 

Giêsu Kitô, và là hoa trái do Phong trào Cursillo cống hiến cho tôi trong suốt ba thập niên qua. 

 

Xin dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và cám ơn những bằng hữu, những anh chị em Cursillistas thân thương 

của tôi. 

 

Những ngày chuẩn bị mừng 30 năm thành lập CĐ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và cũng là thời điểm đánh 

dấu 30 năm góp mặt trong PT của cá nhân tôi. 

 

 

 

 


