
                         

                                 TÌM BẠN,  KẾT BẠN,  ĐƯA BẠN ĐẾN VỚI CHÚA 
 

      Xin chia sẻ cùng gia đình Cursillo Sài gòn một số hình ảnh của anh chị em  Nhóm 

Dấn Thân sống ngày thứ tư  trong việc hành đạo .  

      Trước khi lên đường thực hành sứ mạng của Chúa Giêsu, mỗi người chúng tôi đã 

thỉnh vấn Thiên Chúa bằng sự cầu nguyện nhiều ngày để rồi quyết định dấn thân sau 

khi được đánh động bởi một câu Lời Chúa.: “Những người này đã nhận được Thánh 

Thần cũng như chúng ta, ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?” 

(Cv 10:47).... Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem : đồng lúa đã chín vàng 

đang chờ ngày gặt hái! Ai gặt thì lĩnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn  

đời, như thế cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng.... (Ga 4, 35-38).  Lúa 

chín đầy đồng mà thợ lại ít » (Mc 16,15). Hoặc được thôi thúc bởi câu  “Lòng mến 

Chúa tràn đầy tâm khảm, dốc một lòng quyết bám theo chân. Dù bao nguy khốn 

gian trần. Thì ta vẫn cứ dấu chân theo Ngài.” 

      Và còn những câu Lời Chúa khác mà  anh chị em tôi luôn thấy mình phải  kiên trì 

trong ơn gọi làm ‘tông đồ giáo dân’, vì đó là điều Chúa muốn. “Anh em hãy đi khắp 

tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (Mc 16,15) - Các con 

hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. hãy đi rao giảng rằng: 'Nước Trời đã gần đến'". 

(Mc 6.7) - “Thiên Chúa đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại “ (Cv 14, 27)  
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Hình trên là Maria Thanh, Anna Út  và Maria Nhân, Maria Thùy, Teresa Liên  là những  chị em đã 
học qua lớp Kinh Thánh sinh hoạt ở Giáo xứ Chí Hòa, giờ  trở nên là những Cursillista nhiệt thành 
trong Nhóm Dấn Thân của Phong trào Cursillo Sài gòn. Thầy Giuse Khải và các chị em đứng 
trước căn nhà do Nhóm đóng góp dựng lên cho anh Ba Thê một tân tòng có nơi chốn cư 
ngụ ấm áp. (Ngang 4m x10) 
        

          Với  phương châm  ‘Một tay nắm Chúa, một tay nắm anh em’ của Phong Trào Cursillo.  

Nhóm Dấn Thân chúng tôi đã hành đạo bằng phương pháp của Phong Trào. Việc đầu tiên là chúng 

tôi đi tìm bạn, để kết bạn và đưa bạn đến với Chúa . Môi trường mà Chúa muốn  chúng tôi  đến để 

Phúc Âm Hóa là những lương dân nghèo khổ, neo đơn, bệnh tật,  thất học. Dù gian nan, dù vất vả 

và buộc phải kiên trì trong công việc, chúng tôi đã cầu nguyện rất nhiều, và nhờ có Chúa Thánh 

Thần cùng hoạt động nên những anh chị em  Cursillistas chúng tôi đã kết hợp cùng các  anh chị em 

các Nhóm Kinh Thánh khác  làm nên một Nhóm Loan Báo Tin Mừng rất hăng say, năng động,  vui vẻ,  

nhất  là rất yêu thương nhau. Hàng tuần từ sáng Chúa Nhật, sau khi tham dự thánh lễ tại nhà thờ 

xứ mình,  chúng tôi tin rằng ra đi có Thánh Thể  Chúa ngự trong lòng là chúng tôi đã được Ba Ngôi 

Thiên Chúa đồng hành và  gìn giữ  các đền thờ của Chúa được an toàn trong suốt cuộc hành trình, 

như thánh Phaolo đã nói:  (1 Cor 3, 16). Anh em không biết anh em là Đền Thờ của Thiên Chúa và 

Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?  Vì thế trong suốt 3 năm qua chúng tôi cứ hai người 

một  trên  chiếc xe hai bánh,  đi trên đoạn đường dài từ Thành Phố HCM đến Cần Giuộc  và tính 

luôn những điểm vào vùng sâu. Mỗi lượt đi cũng khoảng 50 cây số, dù có té ao, lọt ruộng như vài 

người  trong Nhóm đã bị, chúng tôi vẫn không nao núng và rất  bình an.  Điểm hẹn đầu tiên của 

chúng tôi là  Đức Mẹ Cần Giuộc thuộc xã  Đông Thạnh, tỉnh  Long An -  để  tập trung cùng nhau  

cầu nguyện với Mẹ  và trao đổi công việc trước khi anh chị em  tỏa ra  đi  sâu vào  các xã, các ấp 

để thăm viếng, chia sẻ vật chất, tinh thần cho những giáo dân, lương dân  nghèo khổ,  để an ủi 

động viên họ luôn vững tâm vào Lòng Thương xót của Thiên Chúa. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria. 

Nơi nào có Mẹ là có Chúa hiện diện, Mẹ là người dẫn đường cho ai biết tìm đến với Chúa. Chính vì 
tin như thế nên một số anh chị em Công Giáo TP Hồ Chí Minh đầu tiên  xuống Cần Giuộc đã đưa 
tượng Đức Mẹ Ban Ơn đặt trên mãnh đất mà họ đã mua  và góp công xây dựng với ước mong nơi 
đây sẽ là điểm truyền bá Tin Mừng. Chung quanh nơi Mẹ ngự  là  những  cánh đồng lúa hoang 
vắng. Có chúng tôi đến với Mẹ hàng tuần hẳn là Mẹ cũng thấy ấm lòng, mà chúng tôi cũng thấy tự 
tin hơn vì có Mẹ  cùng đồng hành. 
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       Dạy các em thiếu nhi  học giáo lý, học Lời Chúa và  giúp các em ý thức từ cách ăn uống, nói 
năng  để trở nên  bé ngoan cũng là mục tiêu Truyền Bá Tin Mừng của Nhóm. Hình dưới là các bé 
thiếu nhi 2 xã Đông Thạnh và Phước Vĩnh Tây, nhận phần thưởng sau  một năm học giáo lý do cô 
Thùy và chú Hoàng dạy. 

Thầy Giuse Khải phát phần thưởng cho các em và người mặc áo xanh là ông Phaolo Chính  đã hơn 
70 tuổi  cán bộ về hưu mà Nhóm xem ông như chim đầu đàn. Là tân tòng nhưng ông rất nhiệt thành 
trong việc tông đồ và làm chứng nhân cho Chúa. Nhờ Chúa dùng ông mà anh chị em chúng tôi mới 
có cơ hội làm việc cho Chúa  nơi vùng đất mà rất  nhiều người  chưa nghe biết Chúa..  
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2 Hình trên là Phê-rô Hoàng Cursillista Khóa #13 thuộc Nhóm Thân hữu Thánh Gia, ( ngồi trên mái 
nhà và đứng mặc áo trắng,)  
Hình dưới  là Giuse Tùng Cursillista (Nhóm Dấn Thân)  và Giuse Tuấn Anh (Nhóm  Thánh Linh ) 
Các anh  trở nên thành viên  trong Nhóm “ Loan Báo Tin Mừng” khi dấn thân xuống Cần giuộc. Lúc 
chia sẻ về Chúa các anh là những chứng tá rất  hăng say nói về ơn cứu độ, khi cần  các anh cũng 
sẵn sàng lột áo để  phụ giúp việc sửa chữa và xây dựng nhà cho giáo dân và tân tòng.  
 

 

Trong hình các anh đang cùng thầy Gioan Chánh  Dòng Thừa Sai Thánh Mẫu. xây nhà cho một tân 
tòng. Phí tổn vật liệu phần nào do anh chị em trong Nhóm đóng góp và nhờ những ân nhân có lòng 
quảng đại chia sẻ, công xây phần lớn do thầy Chánh tính toán và tự thi công. Còn lại là anh em phụ 
giúp . Mỗi căn nhà lá  dựng lên cũng hơn 15 triệu, còn nhà xây tốn gần 50 triệu. Trước khi muốn giúp 
lo nhà cho một gia đình nào, nhóm cũng dâng lên Chúa lời cầu nguyện nhiều ngày. Tùy theo số tiền 
ân nhân ủng hộ được bao nhiêu  thì căn nhà đó sẽ cất theo giá trị quyên được. Nhóm chúng tôi  thể 
hiện tình Chúa yêu thương những người bé mọn nơi địa phương này, qua những việc làm tích 
cực của chúng tôi.  Người dân rất cảm động, lúc đầu chưa biết tên chúng tôi, họ cứ  gọi chúng tôi là 
Chúa.  Có người đi theo chúng tôi  từ nhà này đến nhà khác để nói được 1 câu : Tôi xin được “nhập 
môn”  của các thầy, các cô có được không. Họ thật thà, đơn sơ, ngơ ngác  như bầy chiên không 
người chăn dắt. Chúng tôi đã chạnh lòng thương và gắn bó với họ suốt mấy năm nay.. 
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Gặp gỡ cán bộ Xã xin  tặng quà cho dân nghèo vào những dịp lễ, tết. Đã tạo nên 
thiện cảm giữa chánh quyền với  anh em Công Giáo, là điều kiện để anh chị em Tông 
đồ giáo dân chúng tôi được thuận lợi hơn, trong việc đi sâu  vào các ấp  để thăm 
viếng và chia sẻ niềm vui Cứu độ cho lương dân.  Trước đây cũng có nhiều nhóm, kể 
cả Tin Lành đến gieo rắc Tin Mừng  nơi đây nhưng  gặp khó khăn họ đành bỏ cuộc. 
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       Nhiều người quy tụ đến một điểm để nghe về Chúa. Nhưng có điểm chỉ một người nghe , đó là 
anh Tư Thanh (người đứng khoanh tay) . Anh  sống cô độc  một mình, nghèo khổ, thiếu thốn. Nhóm 
đã tìm đến  kết bạn với anh, anh rất vui, và cảm nghiệm  nhiều điều về tình thương của Chúa qua lời 
chia sẻ của anh, nhưng qua mấy mùa Giáng Sinh rồi Phục sinh, anh vẫn thoái thoát không chịu gia 
nhập Hội Thánh Công giáo mà không nói rõ lý do. Vì sự tự do của anh, Nhóm  vẫn đến thăm viếng, 
chia sẻ tinh thần vật chất  với anh trong tình bạn, tình người và trong sự hy vọng luôn âm ỉ trong lòng 
chúng tôi. Cùng đồng hành với Teresa Liên, hai người nam là cursillistas  Khóa #13  Phêro Hoàng và 
Phaolo Lộc. Bác Uẩn hơn 70 tuổi  là giáo dân thuộc giáo xứ Minh Đức Giáo hạt Thủ Thiêm  cũng rất 
tích cực tham gia việc tông đồ, hàng tuần bà theo anh Hoàng để tham gia công việc của Nhóm. 

Rao giảng Tin Mừng mọi nơi mọi  lúc, ngồi đất hay ngồi bàn cũng không sao, miễn là người dân 
chịu lắng nghe chia sẻ về Chúa là tốt rồi. (anh mặc áo sọc là Giuse Tùng, cursillista khóa # 5 trong 
Nhóm Dấn Thân. Điểm đang rao giảng là nhà một lương dân Xã Long Hậu giáp ranh Huyện Nhà Bè. 
Gia đình này khát khao theo đạo Công giáo vì đã nghe nói về Chúa, về những sứ giả của Chúa, nay 
được người hướng dẫn họ tiếp thu rất nhanh, mong rằng đây sẽ là hạt giống tốt, là men tốt để làm 
dậy men Tin Mừng nơi Xã Long Hậu..mong thay .   
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      Một số hình ảnh bên  trên nói lên phần nào sự  hoạt động  của một Nhóm Kito Giáo Hành động  -
Cursillo Sài gòn đã và đang làm theo lệnh truyền của Chúa Giêsu: “ Anh em hãy cho họ ăn”   vâng 
chúng tôi đã cho họ ăn lương thực  nuôi dưỡng linh hồn là Lời Chúa và cả lương thực về phần xác 
cho họ chính là bày tỏ Lòng Thương Xót của Chúa đối với những người bé mọn, nghèo khổ, bất 

hạnh. Và theo thư của  Đức Thánh Cha Phanxico.... Hãy đi ra khỏi chính mình, để đi đến với những 

vùng ngoại  vi  của cuộc sinh tồn. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ“ chính là câu nói cuối 

cùng mà Chúa Giê-su hướng đến các môn đệ của Ngài, và ngày hôm nay Ngài cũng vẫn còn hướng 

đến tất cả chúng ta (Vatican ngày 21-11-2014, nhân dịp mừng kính Lễ Đức Trinh Nữ Maria Dâng 

Mình Vào Đền Thờ ). 
 

     Mùa giáng sinh không có tân tòng.  
 

       “Giáng sinh năm nay cha sẽ không làm lễ rửa tội, để Phục Sinh năm sau cha rửa tội 

luôn ?!!!”  Chỉ một câu nói ngắn ngủi của thầy Giuse Khải khiến lòng tôi chùng xuống kèm theo một 

nỗi thất vọng, và hơi buồn. Tôi không dám chia sẻ với ai nỗi lo lắng của tôi- Với nhiệm vụ Uỷ Viên 

Truyền Giáo Các BMCG - Giáo Hạt Chí Hòa- cuối năm nay tôi phải báo cáo thế nào về công tác 

truyền giáo của tôi  cho Hội các Bà Mẹ Công Giáo Giáo Phận Saigon?.!!!  Tháng 4/ 2015 Mùa Phục 

Sinh  cha Giuse Cung  bận công việc ở Hà Nội không về kịp để ban Bí Tích Rửa Tội cho những anh 

chị em dự tòng, chúng tôi vẫn tiếp tục công việc giúp lương dân học giáo lý  và  hy vọng họ sẽ được  

rửa tội vào tháng 12  nhân dịp lễ Giáng sinh 2015.  Như có lần tôi đã viết trong bài “ Niềm vui loan 

báo Tin Mừng”  “.....Cứ mỗi mùa Giáng sinh, Phục sinh những người thợ gặt không chuyên của 

Nhóm Dấn Thân chúng tôi đem vào kho lẫm của Hội Thánh Chúa một số hạt giống.”  Vậy mà Giáng 

sinh năm nay tại  Xã Đông Thạnh Huyện Cần Giuộc không có dự tòng rửa tội. Coi như năm 2015 

chúng tôi trắng tay, không đem về kho  Hội Thánh một hạt giống nào. Nghĩ đến công sức anh chị em 

suốt một năm lặn lội trên khắp nẽo đường các xã, các ấp vùng sâu Huyện Cần Giuộc,  bỏ bao công 

sức để giúp lương dân học giáo lý. Chuyển tải bao nhiêu tiền của những ân nhân để chia sẻ miếng 

cơm manh áo, có nơi chốn cư ngụ vững vàng cho người nghèo khổ và bao nhiêu tâm huyết để 

truyền đạt về Lòng thương xót vô biên của Chúa trong Tin Mừng.  Thế mà nguyên một năm  kết quả  

không  như  lòng tôi  mong  đợi !!!.  

      Như đọc được nỗi thất vọng của tôi , thầy Khải nói tiếp: cứ cho họ thấm nhuần giáo lý để họ 

vững lòng  tin vào Chúa, trước mọi thử thách, mọi khó khăn   nhất là để họ thật sự khao khát 

Chúa, khi ấy thánh lễ Rửa tội sẽ là dấu ấn sâu xa trong đời họ.  Nghe thầy giải bày, tôi lặng thinh 

không nói gì. Nhưng càng nghĩ càng thấy mình sai, sao lại muốn Chúa phải làm theo ý mình?. Những 

câu mà tôi thuộc nằm lòng và cho là phương châm sống của tôi  như chỗi dậy chống đối tôi thật 

mạnh. “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là tư tưởng của 

người đời.” (Mc 8,33) “Những gì không theo ý mình là ý Chúa”, “ Thắng không tự mãn, bại 

không nản lòng”...  Cũng trong giây phút thinh lặng ấy tôi đã thầm sám hối với Chúa. Xin Chúa tha 

lỗi về sự kể lể phàn nàn của tôi, dù không ai biết, nhưng Chúa thì đã biết. Từ đó tôi đã thật sự bình 

an, và cứ mặc cho Chúa muốn định liệu thế nào thì tùy ý Chúa, còn tôi vẫn cứ hàng tuần theo anh em 

làm công việc của người tôi tớ vô dụng. 
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 Và rồi đến ngày 24-12  như thường lệ hàng năm,   Nhóm  Loan Báo tin Mừng  chúng tôi  có mặt tại 

Cần-giuộc từ 3 giờ chiều  để chuẩn bị cho thánh lễ Vọng Giáng Sinh, mấy chị thì lo phần soạn quà 

cho những người tham dự thánh lễ, số phiếu cấp 100 phần gồm gạo, mì, đường, nước tương, dầu 

ăn và kẹo bánh  ( chỉ phát cho những ai đã nhận phiếu lãnh quà trước đó mấy ngày, dành cho giáo 

dân nghèo và anh chị em dự tòng). Mấy anh thì đi vào các ấp xa, đưa những anh chị em giáo dân  già 

yếu, phụ nữ góa bụa và những dự tòng đến “Nhà Nguyện Chợ Núi” cho họ tham dự thánh lễ đặc 

biệt Mừng Chúa Giáng Sinh,  thầy Giuse  Khải giúp cho giáo dân xét mình để xưng tội trước khi cha 

Giuse Cung đến ban Bí tích Hòa Giải. Thật là một bầu khí rộn ràng, mọi người vui vẻ  chào thăm hỏi 

nhau sau những tháng ngày không gặp. Nhà Nguyện Chợ Núi hôm nay thật đông, số người  đến 

tham dự ngồi kín bên trong và tràn cả ngoài sân, cứ năm sau nhiều hơn năm trước.      5 giờ chiều  

cha Giuse Cung đến, người ta xếp hàng xưng tội  kéo dài đến hơn 6 giờ thánh lễ mới bắt đầu. 

Những anh chị ‘tông đồ giáo dân’ và  các thầy bây giờ trở nên những ca viên hát dẫn lễ thật sống 

động. Trong bài giảng cha Giuse thấy thiếu nhi  đến nhiều nên chú trọng hỏi các bé , nhờ đã được 

học giáo lý các cháu  đồng thanh trả lời thật to, khi được cha khen các cháu cười thật vô tư, cười 

hồn nhiên , nghiêng ngã, khiến cha Giuse rất  vui,  bài giảng ngài thật sống động dễ hiểu.   Cha Giuse  

trông thật hiền lành, ngài đã thể hiện tấm  lòng nhân ái của vị mục tử nhân lành, giáo dân rất mến 

ngài, nhưng  một năm cha chỉ  về dâng thánh lễ nơi  xã  Đông Thạnh này  chỉ 3 lần, chứ không được 

làm lễ hàng tuần, vì Huyện Cần Giuộc  này chưa có nhà thờ là chưa có cơ sở tôn giáo nên không  

được phép hoạt động như các tỉnh, huyện  khác. 

      

Trước thánh lễ, giáo dân xếp hàng lên lãnh nhận Bí tích Hòa giải do cha Giuse 
Nguyễn văn Cung Giám đốc Dòng Thừa sai Thánh Mẫu ban. Hình dưới là các anh 
chị “tông đồ giáo dân”, trong thánh lễ trở nên là những ca viên hát phục vụ thánh lễ 
thật sốt  sắng. 
 

            
 



      
 

                                                                            9 

     Điều bất ngờ cho Nhóm chính là  trong thánh lễ  cha Giuse ban Bích tích  Rửa tội và Hôn phối 

cho 2 đôi hôn nhân. Hai đôi này do thầy Giuse Thành giúp học giáo lý. Thầy Thành thuộc giáo xứ 

Vạn Phước phục vụ dưới quyền cha sở Phaolo Phạm Minh Thanh  ở Cần Đước. Nhiệm vụ được 

sai là hàng tuần Thầy đến Nhà Nguyện Chợ Núi – xã Đông Thạnh giúp chia sẻ Lời Chúa và trao 

Mình Thánh Chúa cho giáo dân.  Đêm Vọng Phục sinh các anh chị này  ra mắt họ hàng và giáo dân 

Cần Giuộc  bằng Nghi thức Rửa tội và Hôn phối.  Một lễ cưới của người  Công giáo  diễn  ra đêm 

Noel  trong  thánh lễ tại Nhà Nguyện Chợ Núi, như một sự kiện lạ, nên thu hút mọi ánh nhìn, người 

dân tò mò, thích thú  theo dõi  những  diễn tiến của cô dâu chú rễ trong nghi thức  tuyên hứa trước 

Chúa và Hội thánh.  Khi trao nhẫn cho nhau và  nói lời thề hứa họ  cứ bẻn lẻn, ngượng ngùng 

không nói suông câu, mà cười hoài,  thật  dễ thương và  đầy xúc động. Lúc bấy giờ tôi  mới chợt 

hiểu ra có lẽ Chúa dành cho giáo dân  địa phương nơi đây một món quà đặc biệt trong ngày lễ 

Giáng sinh, chính là lễ cưới của  2 cặp  hôn nhân này,  tuy lễ Hôn Phối của đôi tân hôn đêm Giáng 

Sinh,  Nhóm  Loan Báo Tin Mừng chúng tôi không biết, vì  không được  thầy Thành nói trước. Tôi 

cứ ngỡ thầy làm chuyện bất ngờ.  Nhưng bây giờ mọi sự đã rõ. “Không có gì tình cờ - không có 

gì bất ngờ - Không có gì ngẫu nhiên – không có gì tự nhiên – Tất cả là Thánh ý  – Tất cả là 

Hồng Ân.”. 
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  Hồng ân sẽ nối tiếp hồng ân,  tôi cảm thấy vui  trong lòng, biết đâu sau lễ cưới này có những  cặp 

vợ chồng đã thành hôn trước khi  được lãnh Bí tích Rửa tội, họ sẽ mạnh dạn lãnh nhận Bí tích Hôn 

Phối để  được Chúa thánh hóa  gia đình họ được sống trong hạnh phúc và ân sủng của Chúa dồi 

dào hơn. Thầm nhủ trong lòng tôi sẽ cầu nguyện thêm ý này trong công việc truyền giáo của tôi và  

chia sẻ với anh chị em về cảm nghiệm này  để cùng cầu nguyện với tôi  cho những đôi vợ chồng 

chưa trọn vẹn trong cùng một đức tin.  

 

 
 

     Sau thánh lễ chúng tôi ở lại phụ với cha  phát quà cho giáo dân, đến 9 giờ tối mới rời Cần Giuộc 

để về với gia đình. Đây là Mùa Giáng sinh thứ ba Nhóm chúng tôi cùng đón Chúa Hài Đồng với giáo 

dân Cần Giuộc,  ra về trong niềm vui được phục vụ chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Tạ ơn 

Chúa về những Hồng Ân mà Chúa ban cho Nhóm  Kito giáo Hành Động  của chúng con.  
 

                                                                                    Viết xong ngày 12-01-2016                                                                                              

                                                                                     De Colores  

                                                                                     Teresa Nguyễn thị Liên 

 

                                                                          



 

 

 

 
 


