CƠ CHẾ CỦA PHONG TRÀO CURSILLO
PT Cursillo không phải là một cơ quan và cũng không phải là một tổ chức. Ông Eduardo
Bonnín vẫn thường nói, “Thiên Chúa đã không trở thành một cơ cấu nhưng là một con
người.”
“Tự do tư tưởng - Việc thay đổi thế giới không hệ tại ở sự thay đổi các cơ chế, mà là sự
thay đổi của trí tuệ. Khi kẻ nào muốn đàn áp ai, họ chỉ cần cấm không cho người ấy suy
nghĩ, bởi vì ý tưởng là nghị lực chủ yếu có thể thay đổi thế giới” (Những Cuộc Mạn Đàm kỳ
I tại Cala Figuera, #2 Tự Do).
Hiện có một sự kiện không thể tranh cải được trong suốt lịch sử PT Cursillo, đó là lúc nào
cũng có hai cách để hiểu PT và do đó cũng có hai cách điều hành và định hướng mục tiêu
của PT. Một vài người cho rằng mục tiêu của PT chỉ là đem sự sống cho vào các cơ chế và
tổ chức đã có sẵn, giữ nguyên trạng thái của chúng nhưng luôn luôn với một tinh thần cầu
tiến hơn. Những người khác tin rằng khi cho PT chỗ để sống, trong cơ chế căn bản và tối
thiểu của Hội Nhóm và Ultreya, và Trường Lãnh Đạo, thì PT có thể mang tin mừng Phúc
Âm đến mọi lãnh vực thiết thân nhứt của cuộc sống trong xã hội loài người, cá nhân, gia
đình” (Những Cuộc Mạn Đàm kỳ I tại Cala Figuera, # 8 Đời Sống).
Con Người
Mục tiêu rõ rệt của PT Cursillo là làm cho nó thích hợp với mọi người để sống điều căn bản
hầu trở nên Kitô hữu đích thực, đạt được thực tại của sự tự do của con người gặp gỡ Chúa
Thánh Linh. Điều này sẽ vượt trội hơn bất kỳ cơ chế nào và sẽ đánh ngã mọi cám dỗ
muốn kèm theo và phân loại những điều gì vừa tự nhiên vừa tự phát như việc cá nhân
chạm trán với Phúc Âm Chúa Kitô.” (Những Cuộc Mạn Đàm kỳ I tại Cala Figuera, # 8 Đời
Sống).
Như được phác họa trong “Những Tư Tưởng Nền Tảng”, (FI # 32-d), các sáng lập viên đã
chọn việc Phúc-âm-hóa những ai có trách nhiệm thiết lập hay ảnh hưởng những cơ chế
hiện hữu, tạo thành “cột sống Kitô”cho một thế giới đã được cấu trúc như hiện nay.”
“Nếu cá nhân con người và thế giới nói chung, mặc dầu bề ngoài vẫn là Kitô hữu, nhưng
thực sự đã không còn theo Chúa nữa, thì:
PT Cursillo không chủ trương hành đạo theo hình thức nữa, mà trái lại đặt nặng vấn đề là
Kitô hữu; bởi vì khi LÀ Kitô hữu, con người có thể làm tốt đẹp hơn rất nhiều bất cứ điều gì
cần làm. Hoạt động tông đồ chỉ có giá trị khi phát xuất từ bản chất Kitô hữu. Hành động
mà không diễn đạt được bản sắc sâu kín nhất của con người thì thiếu sức mạnh cần thiết
để được hữu hiệu, bởi vì nó không mang dấu ấn hiển nhiên của sự cam kết thật lòng.
Hành động như vậy cùng lắm chỉ có thể làm yên tâm những người cho rằng chỉ cần hoàn
tất phần vụ được giao phó là không còn bị ràng buộc gì nữa” (FI # 20-f).
Loài người không thay đổi. Từ khi Thiên Chúa tạo dựng, loài người về thực chất vẫn như
thế. Sự thách thức và đe dọa của thế giới này đối với con người ngày nay, cả nam lẫn nữ,

lâu nay vẫn thế. Đó là, Thiên Chúa thật sự vắng bóng trong lý trí và tâm hồn của con
người.
“Thật ra, chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng khởi điểm của toàn thể Phong Trào là sự
nhận định sâu xa về một thực trạng. Và thực trạng đó, như những vị sáng lập nhận thức
lúc bấy giờ, chỉ giản dị như thế này: thế giới đang quay lưng cho Thiên Chúa, Chúa Kitô và
Giáo Hội. Các vị ấy xác tín sâu đậm rằng đời sống không còn mang dấu ấn gì của Kitô giáo
nữa, và sở dĩ như vậy là vì ảnh hưởng của Kitô giáo trong đời sống đã gần như mai một,
ngay cả trong những giới gọi là Công Giáo.” (FI #17).
“Quan niệm về con người, có trong bản chất/yếu tính và Ơn Đặc Sủng Nền Tảng của các
Khóa Cursillos, bác bỏ chủ nghĩa cá nhân cũng tương tự như đã bác bỏ “chủ nghĩa siêu
nhân” và chủ nghĩa bạo dâm cúng thần. Từ đó chúng ta cần được xác tín làm thế nào
sống và được cứu rỗi ‘tập thể’ và chắc chắn rằng các bạn chỉ sống trọn vẹn những gì bạn
chia sẻ với kẻ khác.” (Những Cuộc Mạn Đàm kỳ I tại Cala Figuera, # 1 Con Người).
“Con người được tạo dựng cho tính Siêu Việt, và con người trổi vượt trong chừng mực
những gì mình đang hiện thân, trong xã hội và trong cuộc đời, đó là lòng ao ước và niềm
hy vọng của người ấy được nhìn thấy cuộc sống và xã hội thay đổi. Trong con người phàm
nổi lên một niềm tin tự nhiên vào tất cả những gì có thật, rất cần thiết để thúc đẩy con
người vượt ra ngoài giới hạn thời gian và không gian của mình” (Những Cuộc Mạn Đàm kỳ
I tại Cala Figuera, # 1 Con Người).
“Con người là một con vật có lý trí và thuộc xã hội, lệ thuộc quyền lợi và thực tại, và cùng
lúc siêu việt và thuần thục, có khả năng yêu thương và chỉ khi nào có tình yêu mới cảm
thấy mãn nguyện và hạnh phúc.” (Những Cuộc Mạn Đàm kỳ I tại Cala Figuera, # 1 Con
Người).
“Khi một người đến điều tra một người khác, một người nào đó đáng được yêu mến, và do
đó cũng quan trọng như mình, thì người ấy sắp sửa trở thành một con người và là một
Kitô hữu. Như vậy một con người là kẻ biết chính mình có khả năng yêu thương và xứng
đáng được yêu.” (Những Cuộc Mạn Đàm kỳ I tại Cala Figuera, # 1 Con Người).
Hội Nhóm
PT Cursillo là khí cụ giúp người ta đi tìm chính mình, nhận ra sự hiện hữu của mình, và
của kẻ khác; giúp họ sống với một lý tưởng, và truyền đạt lý tưởng ấy cho tha nhân. “Hội
Nhóm Thân Hữu có thể giúp họ sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực
một cách chân thật, liên tục và luôn tiến bộ” FI # 476). Họ lắng nghe nhau; họ đối thoại;
họ quen biết và hiểu rõ nhau; họ quý trọng và tôn kính lẫn nhau và học cách yêu thương
nhau.
“Hội Ultreya khích lệ các Nhóm Nhỏ hướng về việc Phúc-Âm hóa các môi trường của họ,
cũng như Hội Nhóm thúc đẩy từng cá nhân trong Nhóm vậy.” (FI # 500). Hội Nhóm đạt
được mục tiêu này một cách bình thường và tự nhiên,
Hội Ultreya
Hội Ultreya là việc quy tụ các Nhóm Nhỏ lại với nhau. Một nhóm Kitô hữu kết hiệp trong
một đức tin, một Thiên Chúa, một Phép Rửa, trong một thái độ hoán cải liên tục. “Hội
Ultreya khích lệ các Nhóm hướng về việc Phúc Âm hóa nhiều môi trường khác nhau của họ
…” (FI # 500). Họ cấu tạo thành một cộng đồng truyền giáo.

Điều duy nhứt chúng ta có thể trao cho những kẻ khác là niềm xác tín và đức tin mà
chúng ta có, đó là Chúa Kitô yêu thương chúng ta. Nếu không có điều này, chúng ta
không có gì trao cho họ, và cũng chẳng tạo được sự thay đổi nào, như làm dậy men hay
lên men trong bất cứ việc gì, trong các thái độ, môi trường hay cơ chế.
Trường Lãnh Đạo (TLĐ)
“Đối với những ai đã từng kinh nghiệm sống Khóa Ba Ngày Cuối Tuần, Trường Lãnh Đạo
còn là một khí cụ tông đồ dùng để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trường LĐ giúp họ
khám phá, chấp nhận và thăng tiến trong ơn gọi của họ, đem họ đến với nhau để có thể
cùng nhau nhận lấy trách nhiệm làm những người lãnh đạo trong Giáo Hội, trong PT và
trong những môi trường thế tục riêng biệt của họ” (FI # 532). Trường LĐ là một Trường
để nên thánh, một trường của cộng đồng và một trường để đào luyện.
“Trường Lãnh Đạo đối với Ultreya cũng giống như Toán Trợ Tá đối với Khóa 3 Ngày vậy.
“Cũng giống như Nhóm Trợ Tá làm cho Khóa 3 Ngày thành tựu được thì cũng có một
Nhóm làm cho Hậu Cursillo thực hiện được” (FI # 513).
Các Văn Phòng Điều Hành (VPĐH)
“Văn Phòng Điều Hành (VPĐH) được thiết lập để bảo tồn sự hiệp nhứt sống động của PT
Cursillo …” (FI # 578). “Mục tiêu tối hậu (trách vụ không thể tránh được) của các VPĐH là
duy trì, phát triển, nhật tu và hồi phục ý hướng, mục đích và phần cốt lõi căn bản của
Phương Pháp đã xác định đặc điểm của PT Cursillo như là một phong trào của Giáo Hội”
(FI # 582).
Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận (VPĐH/GP)
VPĐH này là một nhóm nhỏ Cursillistas được chọn lọc từ Trường Lãnh Đạo xét trên sự
thánh thiện, gương sáng và kiến thức về PT Cursillo. Nhóm này nên phục vụ trong bầu khí
và tinh thần của một Hội Nhóm. Mục đích của VPĐH là bảo vệ những điều được diễn tả
trong đoạn FI # 582 được đề cập đến ở trên trong bài này, được hướng dẫn bởi những
nguyên tắc của Trường học tập nên thánh, sống tinh thần cộng đồng và để được đào
luyện; và sinh hoạt cùng phục vụ như đã được phác thảo trong Những Tư Tưởng Nền
Tảng, FI # 593.
Văn Phòng Điều Hành Miền
Ngoài vai trò của một cơ chế bảo vệ tâm tưởng, bản chất/yếu tính, và mục đích của PT
Cursillo, VPĐH/Miền còn chịu trách nhiệm về những công việc sau đây, nhưng không chỉ
giới hạn có thế:
Xác định nhu cầu học hỏi cho nhiều Cộng Đồng Cursillo khác nhau trong Miền.
Xác định nhu cầu học hỏi cho những ai tham dự các buổi Họp và sinh hoạt Miền.
Khuyến khích các thành viên Nhóm Điều Hợp và Nhóm Phục Vụ của Miền quảng bá và tổ
chức khắp Miền các khóa hội thảo được PT Toàn Quốc công nhận.
Tạo một bầu khí cởi mở để chia sẻ giữa các thành phần lãnh đạo Cursillo khác nhau cấp
giáo phận.
Giúp bảo đảm có sự liên lạc thích hợp giữa thành phần lãnh đạo Miền và các Cursillistas
ngay trong các PT Cursillo ở giáo phận.
Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (VPĐH/TQ)
VPĐH/TQ gồm có tất cả các Điều Hợp Viên Miền (ĐHV/Miền) cho mỗi nhóm ngôn ngữ
đại diện 12 Miền của Hoa Kỳ, một vị Linh Hướng Toàn Quốc và một Giám Mục Linh Hướng.
“VPĐH/TQ được Hội Đồng Giám Mục của quốc gia đó bổ nhiệm hay công nhận là ủy ban
phục vụ cho toàn quốc, đặc trách các dịch vụ như thông tin, liên kết và thống nhất đường

hướng phục vụ cho các VPĐH/GP” (FI # 594). Công việc này được thực hiện qua các
VPĐH/Miền.
“VPĐH/TQ chịu trách nhiệm về thanh danh của PT Cursillo tại Hoa Kỳ và, do đó, thiết lập
một chính sách cho mục đích ấy và vẫn giữ trọn quyền thi hành các chính sách đã được đề
ra” (Nội Quy Điều Hành, Điều I B).
VPĐH/TQ chọn lựa tất cả bốn người (trong số các ĐHV/Miền) (mỗi năm 2 người) cho
nhiệm kỳ 2 năm để hành xử nhân danh họ (hay VPĐH/TQ) trong thời gian giữa các khóa
họp của VPĐH/TQ, tối thiểu họp hai lần một năm, với mục đích phát huy, thẩm định, và
cập nhật hóa Chương Trình Mục Vụ Toàn Quốc, và bảo đảm mục đích của PT được thực
hiện đầy đủ.
Ngoài những trách nhiệm căn bản của các VPĐH khác, một trong những trách nhiệm
chính của VPĐH/TQ bao gồm việc quảng bá thông tin ngay trong nội bộ PT Cursillo và duy
trì mọi liên lạc với các cơ chế Cursillo Quốc Tế.
Tổ Chức Cursillo Hoàn Vũ (OMCC)
Tổ chức này được gọi vắn tắt là OMCC, do danh xưng đầy đủ như sau: Organismo Mundial
de Cursillos de Cristiandad. Đây là Cơ Chế Cursillo Hoàn Vũ, gồm có bốn Nhóm Quốc Tế:
1). GLCC (Nhóm Châu Mỹ La-Tinh), 2). GET ( Nhóm Sinh Hoạt tại Âu Châu ), 3). NA/CG
(Nhóm Bắc Mỹ Châu và Quần Đảo Caribbean), và 4). APG, (Nhóm Á Châu –Thái Bình
Dương).
Hiện nay Tổ Chức OMCC do Nhóm NA/CG lãnh trách nhiệm và PT Cursillo tại Hoa Kỳ được
đề cử điều hành tổ chức này.
Sau đây là thành phần hội viên của các Nhóm Quốc Tế nói trên:
Nhóm Châu Mỹ La Tinh - GLCC
Bản doanh đặt tại Colombia

Nhóm Sinh Hoạt tại Âu Châu – GET
Bản doanh đặt tại Gibraltar

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Dominican Republic, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Mexico, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Peru, Uruguay,
Venezuela

Austria, Belgium, Benin, Croatia,
Czech Republic, Germany,
German-Spanish, Hungary, Ireland, Italy,
Netherlands, Portugal,
Netherlands, Portugal, Romania,
Slovakia, Spain, Switzerland,
Nước Anh (United Kingdom), Gibraltar

Trách Nhiệm của OMCC
OMCC được điều hành bởi 4 Nhóm Cursillo
Quốc Tế nói trên, luân phiên 4 năm một
lần.
Chỉ có các Nhóm Quốc Tế mới có quyền
bầu cử.
OMCC chỉ định Nhóm Quốc Tế điều hành
nhiệm kỳ kế tiếp
Nhóm Quốc Tế chọn VPĐH/TQ của một
Nước trong Nhóm để điều hành OMCC
Hội họp tối thiểu mỗi hai năm
Tổ chức Đại Hội Cursillo Hoàn Vũ có định
kỳ
Duy trì hiệp nhứt trong các điểm chính yếu
của PT Cursillo
Nhật tu và tái sinh PT Cursillo
Chia sẻ kinh nghiệm

Mục Đích / Các Mục Tiêu
Sự trung tín với Giáo Hội và các giáo huấn
của Giáo Hội.
Đây là một thực thể Phục Vụ (chứ không
phải quyền lực)
Sự Hiệp Nhất Năng Động của PT Cursillo
Hoàn Vũ
Tâm Tưởng của các Nhà Sáng Lập
Những Tư Tưởng Nền Tảng
Các quyết nghị tối hậu của những Đại Hội
Cursillo Quốc Tế và Thế Giới.

Chắc các Bạn đã nhận thấy dàn bài của Cơ Chế PT Cursillo bắt đầu với “con người”; chính
là vì mọi nỗ lực của PT Cursillo ở mọi cấp: Giáo Phận, Miền , Toàn Quốc và Hoàn Vũ đều
nhắm vào mục đích của việc:
Loan báo những thông tin hay nhứt của thực tại khả quan nhứt:
Rằng Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô, yêu thương chúng ta;
Liên lạc nhau bằng những phương cách hữu hiệu nhứt;
Thân thiện; Đối với nét ưu tú của mỗi người
Đó là con người với khả năng của người ấy thật lòng:
Xác Tín, Cương Quyết và Kiên Trì.

