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CHÚNG TA HÃY CẢM TẠ THIÊN CHÚA! 
Trong một số của Nhật Báo Avvenire thuộc Hội Đồng Giám Mục Ý trong tuần lễ đầu tiên của 
tháng11/2003, ký giả Sandro Magister đã viết về ĐHY Kazimierz Swiatek, TGM Minsk-Mohilev ở 
Belarus,nay đã gần 90 tuổi, như sau: “Năm 1994, khi tấn phong hồng y cho ngài, ĐGH Gioan Phaolô II 
đã làm một cử chỉ hết sức có ý nghĩa: Giáo Hội của các vị tử đạo không những chỉ gồm các thánh trên 
trời, màcả những người can đảm phi thường ở dưới thế này nữa. Họ là những người nam và nữ thuộc 
mọi thành phần đến từ những vùng đất mà những người còn lại trên thế giới - ngay cả người Công Giáo 
- cũng nhìn họ với thái độ dững dưng. Ngoài ĐHY Swiatek, còn có một vị hồng y khác cũng cùng một 
hoàn cảnh và cũng do ĐGH Gioan Phaolô II tấn phong, đó là TGM phó Sàigòn (có quyền kế vị) 
Phanxicô-Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã bị tù 13 năm ngay sau khi xứ sở của ngài ‘bị giải phóng’. 
Ngài qua đời năm 2002 trong khi sống lưu vong ở Roma. Ngay cả tiểu sử của ngài cũng làm cho những 
bài viết của Solgenitsin và những công vụ của các vị tử đạo Kitô  hữu tiên khởi trở nên vang dội.’ 
 
ĐHY Kazimierz Swiatek kể lại trong câu chuyện ‘Mùa Đông Dài của Tôi trong Ngục Tù Stalin’, do ký 
giả Luigi Geninazzi tường thuật trong số báo phát hành ngày 11-11-2003 của nhật báo Avvenire, “Tôi 
vẫn cho rằng chứng từ của một phụ nữ vẫn là một cái gì quý trọng nhứt trong đời. Đó là những người 
phụ nữ ‘lớn tuổi’ đã vất vả gìn giữ đức tin trong Thiên Chúa suốt những năm bị bách hại, trong khi 
không có nhà thờ cũng không tìm được linh mục. Chúng ta phải biết ơn những người đàn bà ấy đã 
không để  đức tin bị đánh bật khỏi những vùng đất bị áp bức nặng nề này. Chính những người phụ nữ 
cao niên ấy mà chúng ta mang ơn vì họ đã dạy cháu chắt của họ tối thiểu là Kinh Lạy Cha và Kinh Kính 
Mừng. Cho dầu họ chưa trả nợ máu vì đức tin, nhưng cuộc sống của họ vẫn mang dấu chỉ của sự tử 
đạo. Họ là những tấm gương anh dũng, cho dù một đài tưởng niệm nhân danh họ sẽ không bao giờ 
được dựng lên. Xin vinh danh các Bà, hỡi các bà nội bà ngoại thượng thọ rất quý mến!”  
 
Nhân Ngày Lễ Tạ Ơn cũng như mọi ngày, chúng ta cùng dâng lời ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã 
ban ơn đặc sủng của Chúa Thánh Linh để ông Eduardo Bonnin được soi sáng khai sinh Phong Trào 
Cursillo. Trong khi sắp sửa chuẩn bị mừng Sinh Nhựt thứ 50 của PT Cursillo chúng ta tại Hoa Kỳ vào 
năm 2007, chúng ta suy niệm về nỗ lực Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo để khám phá chúng ta đang ở 
đâu bây giờ. Chúng ta là thành phần của Giáo Hội không những chỉ gồm có các thánh trên thiên đàng 
mà còn gồm cả những người can đảm phi thường ở dưới thế gian này nữa, giống như Mẹ Têrêxa đã hy 
sinh cả cuộc đời để phục vụ kẻ nghèo hèn nhứt trong các kẻ nghèo, giống như ông Eduardo Bonnin đã 
chọn cuộc sống độc thân để cống hiến toàn thời gian và nghị lực vào nỗ lực làm cho ai nấy đều thấy 
được người Kitô hữu là tông đồ, hệ quả tất nhiên của tư cách là Kitô hữu (Tư Tưởng Nền Tảng # 19), và 
giống như nhiều Cursillistas đang âm thầm hướng dẫn kẻ khác bằng gương lành và phục vụ khiêm 
nhường. Họ can đảm tự giải thoát khỏi thói hư tật xấu, tính ích kỷ, ganh tị, kiêu căng, tham tiền và ham 
chức quyền bởi vì những tai họa này là những cản trở ơn sủng của Thiên Chúa. Chắc chắn họ là những 
người nam, nữ sống can đảm phi thường trong các môi trường và trong các ơn gọi đặc biệt của họ.  
 



Chúa Kitô tin cậy vào chúng ta là những Cursillistas làm chứng nhân sống động của Người ở trần gian 
này! 
 
ƠN ĐẶC SỦNG KHAI SINH PHONG TRÀO CURSILLO 
PT Cursillo tại Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục giúp quý Bạn sáng tỏ thêm về Ơn Đặc Sủng đã khai sinh PT 
Cursillo. VPTƯ đã nghiên cứu một số tài liệu để giúp quý Bạn hiểu rõ hơn nguồn gốc của PT Cursillo. 
 
Ông Eduardo Bonnin: ‘Vị Sáng Lập’:  
Trong quyển sách ‘Nguồn Gốc và sự Phát Triển PT Cursillo’ do LM Ivan J. Rohloff viết, trong phần 
giới thiệu (trang 1), câu cuối cùng của đoạn 2 ghi rõ ràng về những vị sáng lập như sau: “ .... Sự lãnh 
đạo của Eduardo Bonnin và Gabriel Segui đã khai sinh ‘Cursillos de Cristiandad’” (các Khóa Học Kitô 
Giáo). Sau đó câu cuối cùng của đoạn 4 viết như thế này: “Trong khi đó Eduardo Bonnin đã tiếp tục 
điều hành một PT Cursillo không chính thức trên cái hòn đảo đã duy trì được đặc tính nguyên thủy của 
Cursillo, tuy  không được giám mục sở tại chúc lành.” 
 
LM Ivan cũng làm sáng tỏ và loại bỏ giả thuyết cho rằng GM Juan Hervas và LM Juan Capo cùng là 
những người sáng lập. Ngài nói: “Bởi vì những ngày PT sinh hoạt kể từ giữa thập niên 1940, không phải 
do Juan Hervas (1904 --) và Juan Capo (1923 --) hình thành  như đôi khi được nói tới. Những vị này lúc 
bấy giờ chưa có mặt ở Đảo Mallorca trong những giai đoạn đầu tiên lúc Cursillo được thành hình” (Tr. 
26, đoạn 4).  
 
Như thế, tại sao Eduardo Bonnin không nói lên điều đó? Ta cũng có thấy câu trả lời trong quyển sách 
ấy, đoạn thứ 5 ghi như sau: “Cuộc nghiên cứu thật nghiêm túc lịch sử PT đã bị đình hoản bởi vì hầu hết 
dữ liệu lịch sử có giá trị phải được lấy từ văn khố của ông Eduardo Bonnin, mà Văn Phòng Cursillo 
Toàn Quốc Tây Ban Nha lại không chấp nhận báo cáo của ông ta. Eduardo Bonnin không cảm thấy 
mình được tự do để viết lên lịch sử trung thực của Phong Trào, nhưng ông rất lo lắng sao cho công việc 
này phải được thực hiện.”  
 
PT ở Tây Ban Nha không chấp nhận các biến cố lịch sử do ông Eduardo trình bày bởi vì họ muốn họ 
đóng vai chính, là thành phần “sáng lập”. Chính ông Eduardo cũng đã nhiều lần bày tỏ ý định không 
muốn viết lịch sử trung thực (về chính mình) mặc dù những kẻ khác đang viết và đang tự cho mình là 
những “sáng lập viên”. Đây là lý do ông phải “xuất hiện để nói lên điều đó ngay lúc này”; thật ra, ông ta 
đã nói lên điều đó trên mười năm nay rồi. 
 
Mặc dù ông Eduardo không màng đến việc có ai đó muốn tranh giành mình là người sáng lập Phong 
Trào, ông vẫn lo lắng làm sao chúng ta phải trung thành với ơn Đặc Sủng hình thành Phong Trào. 
Không phải chỉ có chúng ta mới nói ông Eduardo là người sáng lập, Toà Thánh cũng công nhận sự kiện 
này trong một quyển sách mới xuất bản gần đây có tựa đề là ‘Signos de Esperanza : Retrato de Siete 
Movimientos Eclesiales -Presentacion de Juan Pablo II (Những Dấu Chỉ của Hy Vọng  Mô Tả Bảy 
Phong Trào của Giáo Hội : Lời Giới Thiệu của ĐGH Gioan Phaolô II). Sách do Giám Mục Josef Cordes 
biên soạn. Ngài từng là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, cho đến 1995. Sách này trình 
bày ông Eduardo Bonnin như là “sáng lập viên” của PT Cursillo (Tr. 52-71).  Có rất nhiều tài liệu viết 
về “lịch sử trung thực” của PT, nhưng rất tiếc hiện thời chỉ bằng tiếng Tây Ban Nha.  Chúng tôi đang 
cho chuyển ngữ một số sang Anh ngữ, như các sách sau đây: 
 
1. “Historia y Memoria de Cursillos” (Lịch Sử và Kỷ Niệm về các Khóa Học) do Francisco Forteza biên 
soạn, 1992. Đây không chỉ là lịch sử nhưng cũng là một công trình điều tra cặn kẽ về các sự kiện ngay 
từ lúc đầu. 



2. “I Conversaciones de Cala Figuera” (Những Cuộc Đàm Luận tại Cala Figuera kỳ I). Đại Hội Cursillo 
Toàn Quốc đã dựa vào tài liệu này. 
3. “Volviendo a las Fuentes” (Trở Về Nguồn), 1997- do Alberto Monteagudo soạn; 
4. “Historia de los Cursillos”. Một quyển sách khác viết về Toàn Bộ Lịch Sử Trung Thực của PT 
Cursillo. 
5. “Signos de Esperanza: Retrato de Siete Movimientos Eclesiales”  giới thiệu với ĐGH Gioan Phaolô II 
ông Eduardo Bonnin là sáng lập viên PT Cursillo, 1998; 
6. “Eduardo Bonnin: Un Aprendiz de Cristiano”, 2001 (Eduardo Bonnin: Một Tập Sự Kitô Hữu). Tiểu 
sử của Eduardo do chính ông trả lời một cuộc phỏng vấn (những lời ông không thể nói ra trước đây). 
7. “Historia de un Carisma”, 2003 (Lịch Sử một Đặc Sủng). 
 
Càng ngày càng có nhiều tài liệu về PT Cursillo được phổ biến (đa số bằng tiếng Tây Ban Nha), cho nên 
đa số thành phần lãnh đạo cấp quốc gia đã thật sự thấu đáo về PT Cursillo giống như những gì anh Tom 
Sarg trình bày trong Thơ Tín VPTƯ tháng 8/2003. 
 
Tại sao những thông tin này bây giờ mới được phổ biến? Tại sao lại nhấn mạnh hơn về vai trò của ông 
Eduardo Bonnin trong việc nhận lãnh ơn Đặc Sủng Khai Sinh Phong Trào? -Trong quyển ‘Historia de 
un Carisma’ (Lịch Sử một Đặc Sủng) (tr. 13), ông Eduardo ghi như sau: “Không phải vì ao ước được 
công nhận là người sáng lập, nhưng đúng ra là vì muốn phục vụ chân lý và làm sáng tỏ các ý niệm và 
các biến cố (trong tiến trình hình thành PT Cursillo), vì thế chúng tôi (VPĐH tại Mallorca) nhận thấy 
đã đến lúc phải công bố cho những ai lưu tâm đến PT Cursillo tất cả những gì đã xảy ra ngay từ lúc 
đầu, và nhờ đó có thể làm sáng tỏ hơn, trong khi đó vẫn luôn luôn trong cậy vào ơn thánh Chúa, chúng 
tôi cố gắng trung thành với ý hướng mà các Khóa Cursillos được đề nghị, cầu nguyện, suy niệm, xây 
dựng và dâng lời cảm tạ về mọi sự đã thực hiện!” 
 
Thành phần lãnh đạo Cursillo ở Mallorca cũng như rất nhiều người khắp thế giới đã liên tục năn nỉ mãi 
cho đến khi ông Eduardo Bonnin chịu chia sẻ những gì ông hiểu biết về PT trong khi ông còn hiện diện 
để làm công việc này, cũng không ngoài mục đích duy trì ơn Đặc Sủng hình thành PT.  
 
Gabriel Segui, ‘một sử gia của PT’,  đã được trích dẫn trong sách của Ivan Rohloff (tr. 4), đã cho phổ 
biến bản thảo sách của ông tựa đề ‘Origenes de los Cursillos de Cristiandad’ (Nguồn gốc của các Khóa 
Học về Kitô Giáo), 1941-1949, theo lời yêu cầu của ĐGH Phaolô VI, năm 1965,  gởi  GM Hervas. Bản 
thảo này đã được GM Juan Hervas trình lên Tòa Thánh năm 1967 (chúng ta có thể thấy đây không phải 
những gì vừa mới xảy ra) và đã được xuất bản trong quyển ‘Volviendo a las Fuentes’ (Trở Về Nguồn) 
do Alberto Monteagudo thực hiện, tr. 271-315. Sau đây là vài điểm chính: 
 
# 63: “Những cấu trúc chính yếu của Cursillo có thể được xem là đã được hoạch định rõ ràng vào thời 
điểm năm 1944 ..... tháng 8 cũng năm ấy tại Cala Figuera de Felanitx (tức Mallorca) Khóa Cursillo đầu 
tiên đã được tổ chức.”   
 
#71 :”Những cấu trúc chính yếu của hình thức mới của Cursillo đã được điều chỉnh trước 1944. Rõ ràng, 
Khóa Cursillo đầu tiên được tổ chức theo hình thức mới này (3 ngày rưởi, và không xác định đó là để 
chuẩn bị cho Chuyến Hành Hương thành  Santiago de Compostela) chính là cái Khóa Học đã diễn ra từ 
ngày 19 đến 23 tháng 8, 1944 tại Cala Figuera. Lập luận này dựa trên những điều liệt kê trên Bản Tin và 
do một số người trẻ đã tham dự kể lại.” 
 
#72 : “Trong Khóa Cursillo này chúng ta thấy tất cả cấu trúc của các Khóa trong tương lai, bắt đầu bằng 
một cuộc tỉnh tâm, với 20 ứng viên trẻ được chia thành 2 ‘decurias’ (nhóm 10 người ) để khuyến khích 
nhau đạt được 3 lý tưởng của tổ chức Công Giáo Tiến Hành: Sùng Đạo, Học Đạo, và Hành Đạo. Các 



khóa sinh trình bày tranh vẽ, rồi tiếp theo đó là trao đổi cảm tưởng. Có một bầu khí vui tươi thân thật và 
trẻ trung. Khóa Học này kết thúc bằng một nghi thức bế mạc uy nghi trong đó các tân Cursillistas trẻ, 
Chủ tịch của Nhóm Thanh Niên Công Giáo Tiến Hành và vị Linh Hướng giáo phận đều tham dự. LM 
Juan Julia lúc đó làm linh hướng và giúp đào luyện các bạn trẻ này về tín lý.”  
 
”Các người trẻ được tuyển chọn này (tất cả đều là chủ tịch của Hội Đồng Công Giáo Tiến Hành giáo 
phận, như José Ferragut, Eduardo Bonnín và Jaime Ruitort,) đã trình bày về những chủ đề mà ngày nay 
là các bài nói chuyện (rollos) trong các Khóa Học về Kitô Giáo. Eduardo Bonnín là Khóa Trưởng của 
Khóa Cursillo ấy. Việc PT Cursillo bắt đầu hình thành với Khóa Cursillo là một mẫu tin rất quan trọng.” 
 
”Tôi đã cố ý kiềm chế không nại đến những bài bình luận khác đề cập tới các Khóa Cursillos đã được 
phổ biến. Tôi chỉ dùng những nguồn tin gốc mà thôi. Có lẽ văn bản này về những giai đoạn đầu tiên của 
Cursillo không hoàn toàn ăn khớp với các văn bản khác, hiện đang được lưu hành. Chúng ta không nên 
ngạc nhiên về sự thiếu thống nhứt này bởi lẻ chỉ có một vài người trong chúng ta đã chứng kiến những 
gì là nguyên thủy của Phong Trào canh tân này.” 
 
Ngay đầu trang 4, LM Ivan xác nhận rằng Khóa Cursillo năm 1949 không phải là Khóa Học đầu tiên. 
Lm nói:  “Bởi vì ông Bonnín xác tín rằng Cursillo bắt đầu trước thời điểm đó khá lâu, tác giả không 
dùng tháng Giêng 1949.” 
 
Sự Chuyển Hướng Trọng Tâm trong Kiềng Ba Chân 
”Học Đạo là những gì ta làm (‘nếu ta muốn’); Đào Luyện là những gì ta ‘nhận lãnh’. (Thí dụ, các chủng 
sinh này đã được đào luyện làm linh mục trong một chủng viện ở Roma). Học Đạo có thể dẫn đưa ta bất 
cứ ở đâu (tùy ta tự do chọn lựa, một quan niệm lấy từ nhiều bài viết khác), có tính cách sáng tạo. Mặt 
khác, Đào Luyện dẫn đưa ta đến một khuôn mẫu có sẵn (như một khuôn đúc), như vậy nó có tính cách 
bắt chước hay mô phỏng (rập khuôn).  
 
Những điều quan sát tương tự được chia sẻ về ‘Đức Tin’ (thay vì Ơn Sủng Thật), ‘Học Đạo và Phúc 
Âm-hóa Môi Trường’ (thay vì Nghiên Cứu Môi Trường) và ‘Phát Triển Cộng Đồng Kitô hữu’ (thay vì 
Kitô Giáo đang Hoạt Động). 
 
Một số thành phần lãnh đạo, nhứt là trong hàng ngũ giáo sĩ, cố công nhào nặn Phong Trào thành một 
công việc thuộc hàng giáo phẩm, thay vì tôn trọng ơn gọi người giáo dân nên thánh trong các môi 
trường của họ, phát triển ngay tại chỗ họ sinh hoạt tương tự như hoa nở rộ nơi được trồng (chứ không 
phải theo cách thức do người khác sắp đặt trước). Dựa trên 3 Rollos đầu tiên, ta nói rằng cuộc hội ngộ 
giữa ‘Tự Do’ (Lý Tưởng) và ‘Ơn Sủng’ cho phép chúng ta sử dụng từ ngữ ‘Trần Tục’ (theo ý nghĩa tốt 
của nó. Chú ý: Từ ngữ  ‘giáo dân’ được phiên dịch từ chữ ‘Seglar’ (trong tiếng TBN có nghĩa là ‘trần 
tục’). Tất cả những bài nói sau đó trong Khóa 3 Ngày đều nhằm giải thích thêm sự đồng quy này. (Tự 
Do & Ơn Sủng = Vai Trò của Giáo Dân). 
 
Rồi cũng có sự trái ngược trong các định nghĩa của Phong Trào. Sách ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng PT 
Cursillo’ định nghĩa PT như sau: “Một phong trào của Giáo Hội, bằng một phương pháp riêng, có thể 
giúp con người trở nên những Kitô hữu đích thực, và cùng giúp nhau sống lý tưởng đó; Phong Trào 
giúp con người khám phá và chu toàn ơn gọi của mình, và thúc đẩy việc hình thành những nhóm Kitô 
hữu cốt lõi để làm dậy men môi trường của họ bằng Phúc Âm.” 
 
Ông Eduardo Bonnín trong sách ‘Aprendiz de Cristiano’ (tr. 57) định nghĩa Cursillo như sau: “Khóa 
Học Kitô Giáo là một phong trào từ Giáo Hội mà với phương pháp riêng của nó, nuôi ý hướng biến các 
thực tại của những gì thuộc về Kitô giáo trở thành cụ thể, trong đặc tính duy nhứt, nguyên thủy và sáng 



tạo của con người, để mà khi khám phá những tài năng và chấp nhận những thiếu sót của mình, con 
người sử dụng sự tự do của mình chỉ vì lòng xác tín, tăng cường ý chí do sự quyết định của mình và 
sống một tình bạn trong cuộc sống cá nhân và cộng đồng.”  
 
Cải Đổi Con Người 
Ông Eduardo Bonnín không thay đổi trọng tâm.. Ngay từ lúc đầu , năm 1944, trọng tâm của Tiền 
Cursillo, Khóa 3 Ngày và Hậu Cursillo được suy nghĩ, thiết lập và điều hướng để  làm sao con người cụ 
thể, có thực và bình thường, nam cũng như nữ, với một cuộc sống bình thường, có thể gặp gỡ chính 
mình. Có như thế cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô mới sâu sắc và cuộc gặp gỡ với người xung quanh mới 
được toại nguyện và có hiệu quả. Truyền giáo không những chỉ nói về Phúc Âm, mà cũng còn phải cố 
gắng làm cho Phúc Âm sống động ngay trong đời sống của mỗi người chúng ta, ngay đây và ngay bây 
giờ. Vương Quốc Thiên Chúa ở ngay trong mỗi con người chúng ta. Khi chúng ta ý thức được điều này 
thì lúc ấy và chỉ lúc ấy mà thôi, Phúc Âm mới được truyền bá và lan rộng ra được. 
 
Cursillo khơi dậy trong chúng ta lòng khát khao Thiên Chúa và cho chúng ta khí cụ (phương pháp) để 
sống kiên trì; để cải đổi liên lỉ. Ngoài ra chúng ta cũng là men trong các môi trường của chúng ta. Không 
có gì là áp đặt hay đòi buộc. Ta khỏi phải bảo một Kitô hữu hãy truyền đạo, tương tự như ta không cần 
bảo nước phải ‘thấm ướt’ (ẩm) hay bảo ánh sáng hãy chiếu rọi, bởi lẽ những thứ đó được tạo dựng cho 
mục tiêu ấy, đó là bản tính tự nhiên của chúng. Từ khởi đầu, ông Bonnín đã nói: “Nếu một con người 
được cải đổi thật sự, người ấy sẽ tự nhiên Kitô-hóa hay Phúc-âm-hóa các môi trường của chính mình. 
Điều quan trọng là không làm gián đoạn tiến trình tự nhiên của họ với những ‘lời đề nghị’ (như là ‘Bạn 
cần loan truyền Phúc Âm’; ‘Bạn cần gia nhập vào nhóm này hay nhóm ấy, tổ chức nọ, hội đoàn kia, 
v.v...’). 
 
Rõ ràng là PT Cursillo làm việc truyền bá Phúc âm, nhưng không qua một hệ thống mà thật ra do hậu 
quả của trọng tâm đầu tiên, đó là tiến trình nuôi dưỡng và phát huy lý tưởng Kitô giáo (hay là sự sống). 
Các Khóa Cursillos cốt yếu nhắm biến Vương Quốc Thiên Chúa thành một thực tế ở trần gian này, cung 
cấp cho các Kitô hữu phương tiện và cách thức để sống kiên trì hầu giúp họ thấu hiểu nguồn gốc thật 
của họ là con cái Thiên Chúa, và nhờ đó khích lệ họ liên kết mật thiết và lâu bền với Thiên Chúa Cha 
(Sùng Đạo).  
 
Một khi chúng ta tiến triển trong việc Sùng Đạo và Học Đạo thì việc Hành Đạo cũng sẽ tiến triển tới 
mức độ tột cùng là chúng ta thật sự bắt đầu sống trong khi càng ngày càng nhận thức ý nghĩa của Kitô 
hữu đích thực, thật sự hiệp thông với anh chị em mình, cũng là những người con cái của Thiên Chúa. 
 
Từ ngữ ‘truyền bá Phúc âm’ có thể dẫn dắt chúng ta thành các nhà truyền giáo loan báo Tin Mừng thay 
vì chúng ta trở nên Tin Mừng và hành động của chúng ta mang tính chất Phúc âm (Sách ‘Historia de un 
Carisma’, tr. 220). 
 
Chúng ta, hoặc là Kitô hữu, hoặc không phải là Kitô hữu, chứ không thể lưng chừng được. Có khoảng 2 
triệu người đã tham dự Khóa Cursillo 3 Ngày tại Hoa Kỳ.  Nếu mỗi người trải qua một tiến trình cải đổi 
liên tục, họ sẽ giống như nước không cần ai bảo phải ‘thấm ướt’, hay giống như ánh sáng phải ‘chiếu 
rọi’, hoặc giống như men làm dậy men đấu bột. Chúng ta là Kitô hữu trong cuộc sống hằng ngày và 
trong các môi trường tự nhiên của chúng ta. Vì thế, chẳng cần ai bảo một Kitô hữu phải truyền giáo hay 
phải thay đổi các môi trường của họ. Một Kitô hữu sống đạo 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 52 tuần 
một năm, hằng năm trong cuộc sống của mình.  
 
 (Còn tiếp ... ) 
 



PHIÊN HỌP THỨ 67 CỦA VPĐH TOÀN QUỐC, MÙA THU 2003  
Phiên Họp thứ 67 của Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (VPĐH/TQ) đã diễn ra tại Dallas, Texas, từ 3 
giờ 30 chiều thứ Sáu, 14-11-03, đến 11 giờ 00 đêm thứ Bảy, 15-11-03. Các thành viên trong Ủy Ban 
Điều Hành và Đức GM Linh Hướng Toàn Quốc, Đức Cha James Tamayo, đã đến sớm 1 ngày để họp 
với Nhân viên VPTƯ duyệt lại chương trình họp và chuẩn bị cho phiên họp.  
 
Có 29 điều hợp viên Miền tham dự (đại diện cộng đồng Bồ Đào Nha, Mỹ, Phi Luật Tân, Tây Ban Nha 
và Việt Nam) cùng với Đức Cha Tamayo, LM Pedro Garcia, Linh Hướng PT Toàn Quốc, anh Tom 
Ford, Thủ Quỹ VPTƯ, và 3 Điều Hợp Viên Toàn Quốc (Jorge Barcelo, phục vụ CĐ nói tiếng Tây Ban 
Nha, hiện là quyền Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc, Victor Lugo, phục vụ CĐ nói tiếng Anh và 
Joachim Lê Tinh Thông, phục vụ CĐ nói tiếng Việt). Chỉ có 2 ĐHV/Miền vắng mặt: Anthony Nguyễn 
X. Long, Miền 7 - Việt Nam; Paul Lee, Miền 2 - Đại Hàn. 
 
CÁC TÂN ĐHV TUYÊN HỨA PHỤC VỤ PT CURSILLO 
Trong Thánh Lễ khai mạc Phiên Họp VPĐH/TQ, các tân ĐHV/Miền đã được giới thiệu và tuyên hứa 
phục vụ các cộng đồng Cursillo, dưới sự chứng kiến và chúc lành của Đức Cha James Tamayo, Giám 
Mục L.H./ P.T.: 
Ted Vaughters, Miền 2 - CĐ nói tiếng Anh 
Nancy Layko, Miền 3 --            -- id - 
Robert Kostin, Miền 4 --    -- id - 
Helen MacDonnell, Miền 5--   -- id - 
Dominic Nguyễn Văn Luận, Miền 5- CĐ nói tiếng Việt 
José Sanchez, Miền 7 - CĐ nói tiếng TBN 
Al Uresti, Miền 8 --  CĐ nói tiếng Anh 
Anicet Ngô Quang Tân, Miền 8 - CĐ nói tiếng Việt (thay thế anh Vincentê Phạm Quỳnh Tín  bị bệnh 
vào phút chót). 
 
TUYỂN CHỌN TÂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TOÀN QUỐC  
Thành viên của Ủy Ban Điều Hành/VPĐH/TQ đã chọn 3 ứng viên trong danh sách 5 người nộp đơn ứng 
cử chức Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc PT Cursillo tại Hoa Kỳ. Đó là quý anh Jorge Barcelo (Miền 
7),  Victor Lugo (Miền 8) và Martin Van de Ven ( Miền 11). Những ứng viên này sẽ trải quan một thủ 
tục tuyển lựa của Ủy Ban Điều Hành Toàn Quốc trong vài tuần nữa. Kết quả sẽ được công bố khoảng 
đầu năm tới. 
 
ỦY BAN ĐIỀU HÀNH TOÀN QUỐC ĐẢM NHIỆM THÊM PHẦN VỤ  
VPĐH/TQ đã chấp thuận ủy thác thêm cho Ủy Ban Điều Hành Toàn Quốc phần vụ tuyển chọn và kiểm 
thảo nhân viên VPTƯ, tức là Ủy Ban đặc trách Nhân Sự sát nhập vào Ủy Ban Điều Hành. Ủy Ban Nhân 
Sự và Tài Chánh nay đổi thành Ủy Ban Tài Chánh, gồm có 1 Trưởng Ban, người này phải là thành viên 
của VPĐH/TQ, 2 thành viên không thuộc VPĐH/TQ, cùng với Giám Đốc Điều Hành/ TQ và Thủ Quỹ 
Toàn Quốc làm thành viên tán trợ.  
 
Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành Toàn Quốc, Chị Jo Tholenaar, đã gởi văn thư cám ơn tất cả thành viên của 
Ủy Ban Nhân Sự và Tài Chánh ( giải tán) đã trung thành phục vụ PT Cursillo một cách đắc lực trong 
nhiều năm. Đó là quý anh chị: Charles Grosscup, Trưởng Ban, Bertha C. del Carpio, thành viên, và anh 
Jim August, cố vấn. 
 
ỦY BAN TÀI CHÁNH MỚI THÀNH LẬP 
VPĐH/TQ cũng đã biểu quyết tuyển chọn những anh chị sau đây tham gia vào Ủy Ban Tài Chánh: 
 



James Wells, Miền 6, CĐ nói tiếng Anh, Trưởng Ban 
Diego Melians, Florida, không thuộc VPĐH/TQ  (Nhiệm kỳ 5 năm). 
Becky Guenthner, Kentucky, không thuộc VPĐH/TQ  (Nhiệm kỳ 3 năm). 
Tom Ford, Thủ quỹ PTTƯ (đương nhiệm). 
 
THÀNH VIÊN MỚI CỦA ỦY BAN ĐIỀU HÀNH TOÀN QUỐC 
Chị Jo Tholenaar, Miền 1, CĐ nói tiếng Anh , Cựu Chủ Tịch Ủy Ban Điều Hành Toàn Quốc, và Chị 
Monin Gonzalez, Miền 7, CĐ nói tiếng TBN, Phó CT, đã chấm dứt nhiệm kỳ phục vụ trong năm nay. 
VPĐH/TQ đã bỏ phiếu tuyển chọn những anh sau đây thay thế: 
 
Baudelio Del Real, Miền 5 - CĐ nói tiếng TBN 
Crispin Bautista, Miền 11 --   -- id - 
Ponch Mondragon, Miền 9 - CĐ nói tiếng Anh (đương nhiệm) 
Mike Wiers, Miền 1 --   -- id --       (đương nhiệm) 
 
Chức vụ Chủ Tịch của Ủy Ban Điều Hành Toàn Quốc thuộc VPĐH/TQ được luân phiên thay thế giữa 2 
CĐ Cursillo nói tiếng Anh và CĐ nói tiếng TBN, chiếu theo Nội Quy Điều Hành PT Cursillo tại Hoa 
Kỳ. 
 
CÁC ĐHV MÃN NHIỆM LÃNH CHỨNG CHỈ GHI ƠN 
Trong Thành Lễ chiều thứ Bảy bế mạc Phiên Họp thứ 67 của VPĐH/TQ, Đức Cha James Tamayo, GM 
Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc, đã cám ơn tất cả các anh chị ĐHV/ Miền đã trung thành phục vụ 
Giáo Hội và dân của Chúa qua PT Cursillo một cách hết sức đắc lực. Các ĐHV mãn nhiệm đã lãnh nhận 
Chứng Chỉ Ghi Ơn từ tay Đức Cha Tamayo. Chị Jo Tholenaar, cựu Chủ Tịch UBĐH/TQ và chị Monin 
Gonzalez, Phó Chủ Tịch, đã được đặc biệt ghi ơn trong công tác điều hành UBĐH/TQ rất thành công tốt 
đẹp.  Sau đó có thành viên tân cử của UBĐH/TQ và Ủy Ban Tài Chánh đã được ĐGM ban phép lành, 
chào mừng và cám ơn về thiện chí ưng thuận phục vụ PT. Chị Jo Tholenaar, cựu Chủ Tịch UBĐH/TQ 
đã trao tập hồ sơ điều hành cho người kế vị, anh Baudelio Del Real. Tất cả mọi người trong VPĐH/TQ 
đã cảm động ôm nhau chia tay và vui vẻ nắm tay nhau nhảy múa cùng hát bài ‘De Colores’. 
 
CUỘC ĐI BỘ GÂY QUỸ TRUYỀN GIÁO TOÀN QUỐC 
Cuộc Đi Bộ Gây Quỹ Truyền Giáo Toàn Quốc năm 2003 đã được nhiều VPĐH/GP/PT Cursillo hưởng 
ứng tham gia rất nhiệt tình và với tấm lòng rộng lượng. Nhiều Cursillistas đã bày tỏ lòng tri ân đối với 
VPĐH/GP của họ đã điều hợp Cuộc Đi Bộ, tạo cơ hội cho các nhóm ngôn ngữ khác nhau gặp gỡ, cầu 
nguyện, suy niệm về sứ vụ truyền giáo, vui chơi với nhau, nếm thức ăn của sắc tộc bạn và đi bộ với 
nhau. Đó là cơ hội tốt nhứt để phát huy tình đoàn kết  trong PT Cursillo của chúng ta và trong Giáo Hội 
Công Giáo chúng ta nữa. VPTƯ đã nhận được khoảng $35.000 mỹ kim do các VPĐH/GP quyên góp 
qua Cuộc Đi Bô gây quỹ và xin chân thành cám ơn mọi người đã bỏ nhiều thì giờ, công sức, và tiền bạc 
để giúp biến cố thường niên này thành công mỹ mãn, cả về phương diện thiêng liêng lẫn tài chánh.  
Cuộc Đi Bộ Gây Quỹ Truyền Giáo năm 2004 sẽ được phát động và tổ chức như đã dự liệu, nhưng 
không ấn định ngày giờ rõ rệt, tuy nhiên ngày Thứ Bảy trước Lễ Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 
vẫn được duy trì là trọng tâm cầu nguyện cho ý hướng tâm linh của chúng ta. Ngày Đi Bộ sẽ tùy 
VPĐH/GP quyết định. Nhân viên VPTƯ dự tính sẽ thực hiện tài liệu quảng bá và áo thung (T-Shirts) 
cho Cuộc Đi Bộ vào cuối tháng Giêng 2004. Xin vui lòng gởi đặt trước ngày 1 tháng Giêng 2004 số 
lượng phỏng định cho mỗi cỡ S, M, L, X-L, XX-L, XXX-L của áo thung, căn cứ vào nhu cầu ở địa 
phương trong 2 cuộc đi bộ vừa qua. Đây là một cơ hội gây quỹ rất ‘thánh thiện’. 
 
 
 



ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC THƯỜNG NIÊN NĂM 2004 
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Thường Niên Kỳ thứ 14 sẽ được tổ chức tại thành phố Seattle, TB 
Washington, từ ngày 29 tháng 7, đến ngày 1 tháng 8 năm 2004. Chủ đề của Đại Hội là “HIỆP NHỨT 
VỚI CHÚA KITÔ: Tình yêu luôn buộc chúng ta nói sự thật” (Ephêsô 4:14-16). Đại Hội này sẽ áp 
dụng một hình thức khác với Đại Hội năm 2003. Sẽ có nhiều bài thuyết trình khác nhau (bằng 3 ngôn 
ngữ Anh, Tây Ban Nha, và Việt Nam) về mọi phương diện của PT Cursillo để cho các tham dự viên dễ 
chọn lựa học hỏi, căn cứ vào tài liệu trong quyển sách “Cấu Trúc Tư Tưởng” của quý ông Eduardo 
Bonnín, Bernardo Vadell và Francisco Forteza, và quyển “Cẩm Nang Trợ Tá Khóa 3 Ngày”, sách này sẽ 
được duyệt lại theo đúng ơn đặc sủng vị sáng lập lãnh nhận khi hình thành PT Cursillo. Hai quyển sách 
nói trên (cả 3 ngôn ngữ Anh , TBN và Việt Nam) sẽ được phát hành trước ngày Đại Hội 2004. Xin vui 
lòng ghi vào lịch 2004, dành riêng các ngày 29/7 cho đến 1/8 cho Đại Hội Cursillo và khởi sự để dành 
tiền hầu có thể tham dự.  Đây là cơ hội quý báu để tái hội ngộ mật thiết hơn với chính mình, với Thiên 
Chúa và với cộng đồng, và cũng là dịp trang bị thêm cho mình một mớ kiến thức về PT của chúng ta, 
qua nhiều dịp tiếp xúc cá nhân và chia sẻ chứng nhân sống động.  
 
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành quý Bạn và những người thân yêu, đặc biệt trong Ngày Lễ Tạ 
Ơn và trong suốt Mùa Vọng. 
 
Phục vụ trong Chúa Kitô, 
 
Jorge Barcelo, ĐHV/TQ phục vụ CĐ nói tiếng Tây Ban Nha 
Victor Lugo, ĐHV/TQ phục vụ CĐ nói tiếng Anh 
Joachim Lê Tinh Thông, ĐHV/TQ phục vụ CĐ nói tiếng Việt 
 


