
 
 

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO 
 
Để mừng PT Cursillo tại Hoa Kỳ kỷ niệm Khóa Cursillo đầu tiên được tổ chức tại Waco, Texas năm 1957, cách 
nay đúng 50 năm, và mừng Cộng Đồng Cursillo Việt Nam được hình thành tại GP Orange, Nam California, cách 
nay 25 năm, với Khóa Cursillo đầu tiên bằng tiếng Việt với số hiệu #79 của PT Cursillo GP Orange, tổ chức tại 
Marywood Center năm 1982,  thật không gì thích hợp bằng  thử suy nghĩ về điều gì đã giúp PT Cursillo tồn tại 
trong suốt nửa thế kỷ qua bằng cách duyệt lại tài liệu thật phong phú của PT Cursillo. Đa số thành phần lãnh đạo 
Cursillo, là những người lãnh đạo trung thành của một cộng đồng phục vụ các Cursillistas cấp giáo phận, tức là 
phục vụ Cộng Đồng Cursillo, chắc chắn xác tín rằng chính Trường Lãnh Đạo bảo toàn Phong Trào bởi vì “PT 
Cursillo bắt nguồn từ một tập hợp những người lãnh đạo, tạm gọi là Trường Lãnh Đạo, và nhờ cố gắng  liên lỉ và 
hòa hợp của các thành viên lãnh đạo mà PT được thành hình, cũng như được thôi thúc phát triển và cải tiến” (Tư 
Tưởng Nền Tàng (TTNT) #530). Chúa Thánh Linh hiển nhiên là sức mạnh sống động giữ Phong Trào chúng ta 
sinh động và linh lợi nhờ các Cursillistas thực hiện palancas, cầu nguyện hy sinh hãm mình quanh năm  khắp Hoa 
Kỳ và thế giới. 
 
MỤC ĐÍCH VÀ YẾU TÍNH CỦA TRƯỜNG LÃNH ĐẠO 
PT Cursillo có thể được thiết lập và sinh hoạt trong một cộng đồng ngôn ngữ, văn hóa hay sắc dân nào đó trong 
một giáo phận với sự chấp thuận của vị giám mục sở tại; tuy nhiên, họ không thể “có một Phong Trào chính thống 
và thật sự hữu hiệu nếu không có một đội ngũ lãnh đạo phục vụ và thể hiện bằng gương sáng những gì PT đòi hỏi 
cần phải làm” (Cẩm Nang Lãnh Đạo (CNLĐ, Ch. 6 & TTNT # 540). Vì thế, Cẩm Nang Lãnh Đạo trong phần giới 
thiệu Chương 6 về Trường Lãnh Đạo, khẳng định rõ ràng và kiên quyết rằng “một giáo phận có thể khởi sự hình 
thành một Phong Trào Cursillo khi có một nhóm Lãnh Đạo Cursillo nòng cốt đã chọn PT như một công tác tông 
đồ để phục vụ. Như vậy, Trường Lãnh Đạo thành hình trước tiên. Chính nhóm lãnh đạo này khai sinh ra PT 
Cursillo, nuôi dưỡng và làm cho PT lớn mạnh, đủ để tồn tại và phát triển trọn vẹn thành một phong trào của Giáo 
Hội. Trường LĐ từ trước đến nay vẫn mãi mãi là một yếu tố thiết yếu để PT được tiếp tục và phát triển.” (TTNT # 
531). 
 
Lời tuyên bố này nhấn mạnh Mục Đích của Phong Trào, và cũng của Trường LĐ: “Công tác làm dậy men môi 
trường bằng Phúc Âm phải nhờ đến nhóm Kitô hữu nòng cốt. Họ sống và chia sẻ những điều căn bản để trở nên 
Kitô hữu đích thực, nhờ tiến trình cải đổi mà họ đã khởi sự, tiếp tục lại hay củng cố thêm trong khi tham dự Khóa 
Cuối Tuần.” (TTNT # 562). Để đạt được mục tiêu đề ra, và đó cũng là mục tiêu của PT, Trường LĐ gây hứng 
khởi và củng cố các nhóm nòng cốt hoặc các cộng đồng do các Khóa Cursillos khai sinh ra, sau đó giúp thành 
phần lãnh đạo của các nhóm hay cộng đồng này cải đổi sâu sắc hơn và dọn đường cho thành phần lãnh đạo tương 
lai của PT bằng cách giúp họ đào luyện về sùng đạo, về tín lý, về kỹ thuật và tinh thần phục vụ. Chính những 
người lãnh đạo đã được biến đổi này, đến lượt họ, lại tạo thành một cột trụ Kitô hữu trong các môi trường của họ 
và gây ảnh hưởng những người chung quanh.  
 
CHIỀU KÍCH CỦA TRƯỜNG LÃNH ĐẠO 
Những Tư Tưởng Nền Tảng của PT nhấn mạnh ba chiều kích hội tụ của Trường, có nghĩa là Trường LĐ cũng là 
nơi giúp Nên Thánh, phát huy tình Hiệp Thông hay quy tụ thành Cộng Đồng và  là nơi Đào Luyện.  
 
Mọi thành phần lãnh đạo Cursillo tham dự Trường LĐ tiếp tục tăng cường tiến trình cải đổi của mình đã được bắt 
đầu, hồi phục lại hay củng cố thêm trong khi trải qua kinh nghiệm Khóa Cursillo Cuối Tuần. Nhờ vậy họ được 
hướng dẫn Sùng Đạo để Nên Thánh, Học Đạo để Đào Luyện và Hành Đạo để Truyền Giáo. Họ cùng nhau thực 
hành điều mà ĐGH Gioan Phaolô II gọi là “ơn gọi tiên khởi và căn bản”,  tức ơn gọi nên thánh,  nhờ đó họ trở nên 
chứng nhân sống động của phẩm giá mà Chúa Kitô trao ban cho chúng ta” (Christifideles Laici (ChL) & TTNT # 
535). Sự cam kết thực thi Kiềng Ba Chân này giúp những người lãnh đạo kiên trì sống điều căn bản để trở nên 
Kitô hữu đích thực và “đánh động mọi người đã được thanh tẩy bằng Phép Rửa Tội và đòi hỏi mỗi người hãy bắt 
chước và theo chân Chúa Giêsu Kitô” bằng cách phát huy Tám Mối Phúc Thật, loan truyền và sống Tin Mừng. Là 
những chứng nhân sống động trong một đời sống thánh thiện, họ thực sự có thể lôi kéo kẻ khác cải đổi.  
 



Họ là một cộng đồng Kitô hữu, nơi đó “qui luật sống đầu tiên tại Trường bao gồm việc truyền đạt và hiệp thông 
giữa các thành viên nhằm hoàn thiện các giá trị, mục đích và nỗ lực của họ.” …  “Sống hiệp nhứt trong khung 
cảnh Hội Nhóm, các thành viên của Trường nhận thức được sự hiệp nhứt và tình hiệp thông như là một bầu khí lý 
tưởng để đối thoại với nhau, và mọi người sẽ có dịp dẫn dắt và học hỏi nhau, sẽ giải đáp thắc mắc và chia sẻ tư 
tưởng. Bầu khí này phải là một bầu khí của sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau, của chân thật và tự do, của bình 
đẳng (quyền lợi và bổn phận) và đa nguyên (ơn gọi và quan điểm), của hiệp nhất trong dị biệt, và của lòng khiêm 
tốn (cả cá nhân lẫn tập thể). (TTNT # 542, 544). Qua tình bạn chân thật, các thành viên TLĐ tìm hiểu nhau khả 
quan hơn khi họ tự do chia sẻ ý tưởng và cảm nghĩ một cách thoải mái hầu sớm hiệp nhứt trong cùng tâm thức và 
cùng mục đích của Giáo Hội, Vương Quốc của Chúa. Các thành viên cố gắng cam kết với Chúa Giêsu Kitô, cùng 
chung một Chúa và một Thầy, và cam kết với sứ điệp Phúc Âm, thì tự nhiên họ cũng cam kết với kẻ khác nữa. 
Đây là lộ trình mà chính Chúa Kitô đã vạch ra.  
 
Là Trường Đào Luyện, bổn phận của Trường là cung cấp cho các thành phần lãnh đạo, trong Giáo Hội cũng như 
trong Phong Trào Cursillo,  một chương trình đào luyện giáo lý về tu đức, tín lý và giá trị nhân bản không kể đến 
phương pháp hân hoan truyền đạt Phương Pháp Cursillo. Trong sách Christifideles Laici, ĐGH Gioan Phaolô II 
viết, “Mỗi người được gọi để thăng tiến liên tục trong sự kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô, theo thánh ý 
Thiên Chúa Cha, để phục vụ tha nhân trong công bình và bác ái.” Ngài cũng nói, “Hoàn cảnh ngày nay cho thấy 
có một nhu cầu cấp thiết về việc đào luyện tín lý cho giáo dân, không phải chỉ để hiểu thấu đáo hơn, -- điều này dĩ 
nhiên là cần thiết cho đức tin của họ vững mạnh – nhưng cũng để tạo điều kiện cho họ ‘có lý do hy vọng’ xét về 
mặt trần thế cùng những vấn đề nghiêm trọng lẫn phức tạp của nó...Việc trau dồi các giá trị nhân bản tìm được một 
vị trí trong công cuộc đào luyện hoàn toàn mở rộng cho mọi người; nó mang một ý nghĩa đặc biệt đối với các sinh 
hoạt truyền giáo và tông đồ của giáo dân.” Bởi vì người giáo dân, qua sự hiểu biết cặn kẽ về thế giới ngày nay, 
phải là một thành viên hoàn toàn hội nhập vào xã hội mình và phong tục tập quán của xã hội đó. (ChL # 60 * 
TTNT #551, 552, 553). 
 
Ngoài ra, các thành viên của TLĐ nên học hỏi về học thuyết xã hội của Giáo Hội như là một phần trong chương 
trình đào tạo lương tâm xã hội của họ. Công việc này, một mặt, đòi hỏi phải có bổn phận nghĩ tới những trách 
nhiệm xã hội và chính trị của con người, xét về cái gì là quan trọng hàng đầu, vấn đề an sinh và tiến bộ của nhân 
loại, và đàng khác, ‘việc đào luyện nhằm một sự cổ võ văn hóa Kitô giáo dứt khoát hơn để đáp ứng với những vấn 
nạn triền miên, tuy nhiên luôn luôn mới mẽ liên quan đến các cá nhân cũng như xã hội ngày nay”(ChL # 60). Mục 
tiêu của PT Cursillo cũng nhấn mạnh sự chuẩn bị cẩn thận và quy mô cho sứ vụ tông đồ của Trường LĐ hầu mỗi 
thành viên của Trường có thể hiểu sâu sắc và thấu đáo loại công tác xã hội gọi là “cánh tay nối dài tới tha nhân,”  
một công tác đặc thù của Phong Trào Cursillo.  
 
CÁCH TỔ CHỨC TRƯỜNG LÃNH ĐẠO 
Đoạn #540 của Tư tưởng Nền Tảng PT Cursillo ghi rõ ràng, “Vì là một cơ cấu hoạt động của PT cho nên Trường 
còn là một cộng đồng những Kitô hữu hiệp nhất trong bầu khí Hội Nhóm, mỗi ngày tìm cách tập trung hơn, cam 
kết hơn và hiệp nhất với nhau hơn, để gia tăng việc sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, ngay 
trong chính con người của họ, trong Phong Trào và trong môi trường của họ.” 
 
Theo cách này, những thành viên Trường LĐ cần được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên năng khiếu cá nhân, năng 
khiếu này bao gồm sự trưởng thành về mặt tâm lý, sự chân thực, đức liêm chính, và khả năng nhạy bén, có nghĩa 
là khả năng đối chứng điều huyền nhiệm của mỗi sự việc và của mỗi con người, về khả năng làm bạn qua các Hội 
Nhóm và Ultreyas. Trường Lãnh Đạo rất quan trọng đối với Cộng Đồng Cursillo (tức các buổi Ultreyas) tương tự 
như Toán Trợ Tá đối với Khóa Cursillo Cuối Tuần. Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo khuyên rằng thành viên Trường 
LĐ, do tính cách thánh thiện và phong cách sống tông đồ của họ, nên được thu hút từ các Cộng Đồng Ultreyas. 
Hơn nữa, ‘Tư cách lãnh đạo trong Kitô giáo là công việc của Chúa Thánh Linh, và đòi buộc phải có khả năng 
nhận thức sáng suốt để biết tìm nó ở đâu và đặt ở đúng chỗ để phục vụ Giáo Hội. Mặc dù các Cursillistas đều 
được gọi vào thành phần lãnh đạo trong các môi trường của riêng mình, nhưng chỉ một số ít phần trăm được gọi 
làm lãnh đạo trong môi trường của chính PT Cursillo. Bởi vì với tước vị tông đồ, những kẻ chấp nhận vai trò của 
mình trong Trường LĐ phải hiến dâng mọi thời giờ rảnh rỗi cho PT” (CNLĐ, Ch. 6).  
 
Trong Sách “Người Môn Đệ Chúa Sai Đi”, LM Frank S, Salmani đề nghị, “Để nhận ra tiếng Chúa gọi và đáp ứng 
lời mời gọi ấy một cách đúng đắn, chúng ta phải dùng ba khí cụ: Lý Tưởng, Tự Bỏ Mình và Đức Ái. Thiên Chúa 



chỉ muốn ban cho chúng ta những điều tuyệt hảo, do đó chúng ta mắc nợ Chúa vì không đáp lại ít nhất bằng nỗ 
lực của phân nửa tấm lòng chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa, hãy mở lòng đón nhận lời mời của 
Người và đừng đến cùng Người với chương trình hay ý riêng của chúng ta. Tâm thức Cursillo không phải là vấn 
đề để tranh cãi, nhưng là để quyết định. Đây có phải là điều Chúa muốn tôi làm ngay bây giờ hay không? Chúng 
ta chỉ trả lời được điều đó nếu chúng ta thành thật với chính chúng ta và lắng nghe chương trình của Chúa đặt ra 
cho chúng ta. Tất cả tiến trình đó phải được thực hiện bằng tình yêu. Không phải cái gì chúng ta nghe hay đọc, 
chúng ta buộc phải thích cả đâu, nhưng chúng ta phải tôn trọng nó và tôn trọng những quyết định của mọi người. 
Cuối cùng, chỉ có chúng ta mới quyết định cho chính chúng ta mà thôi. Không ai có thể nhận thức thay cho chúng 
ta.” 
 
Thánh Phaolô gọi Giáo Hội là một thân thể, vì thế, chúng ta cũng vậy, có thể đưa ra sự tương đồng giữa Trường 
Lãnh Đạo với thân thể con người. Cũng vậy, mọi thành viên của Trường phải sinh hoạt một cách đúng đắn để giữ 
cho Trường được mạnh khỏe. LM Salmani cũng trong quyển sách nói trên phát biểu như sau, “Là những người 
lãnh đạo, chúng ta cũng giống như các tế bào của thân thể con người, phải vận hành theo đúng công dụng riêng để 
giữ cho PT Cursillo, (đặc biệt TLĐ), được khỏe mạnh. Bất cứ lúc nào TLĐ hoạt động như một tổ chức, thì không 
sao tránh khỏi lâm bệnh. Là những người lãnh đạo trong PT Cursillo, chúng ta không thể quan tâm tới đẳng cấp 
của chúng ta hay việc mình làm nó quan trọng tới cỡ nào. Câu hỏi mà mỗi người môn đệ phải đặt ra cho mình là: 
“Tôi có đang chu toàn phần vụ của riêng tôi trong Thân Thể Chúa Kitô không? Nếu câu trả lời là “Có”, thì chúng 
ta sẽ không có chia rẽ và xung đột như thường thấy xảy ra trong nhiều nhóm. Các thứ ganh tị sẽ bị loại trừ, và 
chúng ta sẽ hân hoan trước việc lành mà mỗi chi thể của thân thể có khả năng thực hiện” (sđd – Ch. 13).  
 
LM Salmani hỏi chúng ta phong cách lãnh đạo nào thích hợp nhất với PT Cursillo, đặc biệt là TLĐ? Chung 
chung, ngài nói,  người ta có khuynh hướng (ít ra trong lý thuyết) áp dụng loại lãnh đạo theo sự đồng thuận vì 
chúng ta toàn là những người lãnh đạo cả. Nhưng đây cũng là một phong cách lãnh đạo rất khó chu toàn. Nó có 
nghĩa là phải hỗ trợ lẫn nhau và luôn hiện diện cho nhau. Nó có nghĩa là phải trở nên một cộng đồng cùng một ý 
chí, một tấm lòng, một tinh thần và một tâm thức. Thánh Phaolô dùng hình ảnh “thân thể” thật là thích hợp, vì 
hình ảnh đó phù hợp với cách lãnh đạo theo phương cách đồng thuận. Toàn thể các cơ phận của thân thể phải 
hành động với nhau để cho cả thân thể vận hành. Nếu một chi thể nổi loạn hay vài chi thể không góp phần hỗ trợ, 
thì toàn thân ắt ngưng hoạt động. Theo LM Salmani, để cho TLĐ và toàn thể PT sinh hoạt đúng mức, cả bốn 
phong cách lãnh đạo đều cần đến, tùy từng lúc khác nhau: phong cách quản trị độc đoán, quản trị tham vấn, cách 
lãnh đạo thông phần và cách lãnh đạo đồng thuận. Thí dụ, tín lý và những điều cốt yếu thì không thể có chuyện 
tranh cãi với nhau được (quản trị độc đoán); trong những thay đổi về đường lối hay chính sách ảnh hưởng tới 
hướng đi của PT, điều quan trọng là phải tham khảo ý kiến của kẻ khác (tham vấn); để thực thi các nhiệm vụ đa 
dạng của PT Cursillo, kiểu mẫu lãnh đạo thông phần là cần thiết. 
 
LM Salmani kết luận rằng trong bất cứ cộng đồng nào cũng đều phải có một tôn ti lãnh đạo, nhưng bất kể địa vị 
của người lãnh đạo là như thế nào, công việc của Chúa Kitô vẫn phải được hoàn thành. Mọi người phải thực hiện 
phần vụ của mình, cũng giống như mỗi phần thân thể phải vận hành đúng cách để cho thân thể được tồn tại. Bao 
lâu chúng ta còn làm việc cho Chúa Kitô và cùng làm chung với nhau, thì bấy lâu chúng ta đều có thể làm tất cả 
mọi sự cho Chúa Kitô, cho Giáo Hội hay cho PT Cursillo. 
 
NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ TRƯỜNG LÃNH ĐẠO 
Chính câu sau đây được trích từ Đoạn # 560 của Sách Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo đã được nhắc đến 
rất thường xuyên, chỉ với mục đích biện minh cho ý nghĩ của một số thành phần lãnh đạo khi họ điều hành 
Trường Lãnh Đạo theo ý riêng của họ. Đó là câu “Không có Trường Lãnh Đạo nào giống TLĐ nào!” Những 
thành phần này được khuyến khích đọc sách tài liệu, “Làm Thế Nào Hình Thành Một Trường Lãnh Đạo?” và 
Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo, Chương 6, có nói rõ ràng như sau, “Trường LĐ có thể chia thành sáu phần hay mục 
cần phải có thường xuyên trong sinh hoạt TLĐ: Cầu nguyện, Hội Nhóm các Lãnh Đạo, bài về Tín Lý, bài về Kỹ 
Thuật, Công việc của các Khối cùng Tường Trình và Thông Báo, tất cả phải được bao gồm trong Chương Trình 
tiêu biểu Sinh Hoạt TLĐ. Xin vui lòng tham khảo sách Cẩm Nang Lãnh Đạo, Kinh của Người Lãnh Đạo, và 
nhiều tài liệu khác để đọc hầu hiểu thấu đáo hơn. 
 
Nhiều thành phần lãnh đạo Cursillo hay bị ám ảnh bởi con số cho nên họ cảm thấy miễn cưỡng khởi sự hình thành 
Trường Lãnh Đạo với lòng tín thác vào Thiên Chúa. Họ dễ bị nản chí và thất vọng khi con số thành viên giảm 



xuống. Họ nên suy nghĩ nhiều về điều Mẹ Têrêxa từng nói,  “Chúa không kêu gọi chúng ta để thành công, nhưng 
để trung thành.” Chân thực và trung tín còn quan trọng hơn thành công hay thất bại nhiều lắm. 
 
Với kỹ thuật tiến bộ trong thế giới ngày nay, người ta hội họp viễn liên qua hệ thống vệ tinh hoặc trên mạng lưới 
điện toán (internet). Trong một giáo phận nọ, Trường Lãnh Đạo được điều hành theo kỹ thuật điện tử này, có 
nghĩa là qua một hệ thống gọi là PalTalk trên Internet. Một số thành viên TLĐ hiện diện trong cùng một phòng 
với một máy computer xách tay có khả năng vào Internet, và một số tham dự viên khác có thể đang ở nhà hoặc ở 
một nơi xa xôi nào đó, tại các tiểu bang khác hay thậm chí ở nước khác không chừng, cũng đang ngồi trước máy 
computer và đang ở trên Internet. Từng người một, họ có thể nói chuyện với nhau và nghe nhau nhưng không 
thấy mặt nhau. Sáng kiến này được hoan nghênh như một cách bổ sung chứ không bao giờ có thể thay thế một 
cộng đồng bằng xương bằng thịt của TLĐ. Trong mọi sinh hoạt của Trường LĐ và PT Cursillo của chúng ta nói 
chung, sự hiện diện bằng xương bằng thịt và tiếp xúc cá nhân tối quan trọng cho tình bạn, tình đoàn kết và hiệp 
nhứt để có thể triển nở ngay trong PT và giữa các thành phần lãnh đạo với nhau. Người ta thường nói, “Xa mặt 
cách lòng!” và ngay cả Aristotle cũng tin rằng bạn sẽ không bao giờ sống mà không có bạn hữu cho dù bạn có đủ 
mọi thứ của cải khác. Đ/Ô Sylvester L. Fedewa, trong bài chia sẻ về “Koinonia” (Tình Bạn) trong Đại Hội 
Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 17 vừa rồi, đã trích trong sách “Tình Bạn: Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc” (Friendship: 
The Art of Happiness) của TS John Cuddeback, như sau: “Tình bạn chân thật không xảy ra một cách dễ dàng. 
Cần thiết phải có chủ tâm và cố gắng liên tục. Tình bạn chân thật là một nghệ thuật hay một thói quen, cần phải 
khai triển bằng thực hành … Tình bạn chân thật là kết quả của sự cố ý phấn đấu.”  Đ/Ô nói thêm  nếu không có 
tình bạn chân thật giữa các thành viên với nhau trong một nhóm thì sự chia sẻ chung tức tình bạn (koinonia) sẽ 
không vững bền.  
 
KẾT LUẬN 
PT Cursillo đã phát hành cuốn sách “Làm Thế Nào Hình Thành Một Trường Lãnh Đạo” để giúp Cộng Đồng 
Cursillo trong một giáo phận hình thành một Trường Lãnh Đạo chính thống. Những sách quý giá như “Những 
Người Môn Đệ Chúa Sai Đi” của LM Frank S. Salmani, “Người Tín Hữu Giáo Dân” (Christifideles Laici) của 
ĐGH Gioan Phaolô II, “Truyền Giáo Trong Thế Giới Ngày Nay” (Evangelii Nuntiandi) của ĐGH Phaolô VI, 
“Muối Cho Đời” (1996) của ĐHY Joseph Ratzinger, nay là ĐGH Bênêđictô XVI, và nhiều giáo huấn của Giáo 
Hội  đã được sử dụng rất có hiệu quả cho các bài Tín Lý trong nhiều Trường Lãnh Đạo khắp cả nước. Và tương tự 
như thế, các sách như “Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo”, “Hãy Thả Lưới” của Juan Capó, “Cẩm Nang 
Lãnh Đạo”, “Cấu Trúc Các Tư Tưởng”, “Những Cuộc Mạn Đàm tại Cala Figuera, Phần I”, và rất nhiều tài liệu 
khác đã được sử dụng cho các Bài Kỹ Thuật. 
 
LM Frank S. Salmani nhắc nhớ chúng ta, “Đối với các thành phần lãnh đạo Cursillo, Trường Lãnh Đạo là một 
cộng đồng sinh động và chính yếu không phải chỉ để làm công việc của Phong Trào mà thôi, mà còn để đem lại 
sự nâng đỡ và khích lệ cho những người lãnh đạo. Vì vậy, TLĐ phải gặp gỡ nhau thường xuyên để củng cố tình 
trạng hoán cải liên lỉ của các thành viên. TLĐ là nơi đào luyện, nhờ đó mà chúng ta được thăng tiến trong sự cam 
kết gắn bó của chúng ta với Chúa Kitô và với sứ mạng của Hội Thánh. TLĐ không nên dùng làm nơi “vãng lai” 
cho các Cursillistas tham dự theo kiểu chập chờn, thích hay vui thì đến, thiếu cam kết gắn bó. Đó là lý do tại sao 
chúng ta cần có Hội Ultreya. TLĐ đào luyện và phát triển các thành phần lãnh đạo Cursillo theo ý hướng của PT 
và giúp hỗ trợ cho cộng đồng Kitô hữu.” 
 
Lê Tinh Thông 
ĐHV/TQ/ PT Cursillo tại Hoa Kỳ 
 


