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LÃNH ĐẠO TRONG PT CURSILLO 
Source: National Cursillo Center Mailing – December 2009 
 
Hai Thư Tín VPTƯ vừa qua có hai bài viết về Lãnh Đạo. Trong Thư Tín Tháng Tám có một bài 
tổng quát về “Lãnh Đạo trong PT Cursillo”. Trong Thư Tín Tháng Mười chúng ta thấy bài “Ơn 
Gọi Lãnh Đạo – một Ơn Gọi.” Trong bài viết này chúng tôi bàn riêng về những vai trò và trách 
nhiệm của một người lãnh đạo trong PT Cursillo. 
 
Một Cursillista Lãnh Đạo  
Trong bài Rollo Lãnh Đạo có câu này: trong Kitô giáo, những người lãnh đạo là những kẻ đã 
nghe tiếng Chúa Kitô gọi, cương quyết dấn thân vào hoạt động tông đồ có khả năng ảnh hưởng 
những kẻ khác hướng dẫn họ gặp gỡ Thiên Chúa. 
 
Vì thế, một Cursillista lãnh đạo là một tông đồ nhiệt thành; một người dốc hết khả năng mình 
vào việc phục vụ Chúa Kitô.  Như ĐGH Piô X đã thốt lên, “"Họ phải là những người Công Giáo 
trưởng thành, xác tín về đức tin, vững vàng đi theo con đường của Đạo Chúa, chân thành tận 
hiến cho Giáo Hội, và đặc biệt cho Tòa Thánh và cho Đấng Đại Diện của Chúa Kitô trên trần 
gian này; họ phải là những người có lòng đạo thật sự, có nhiều nhân đức, có những thói quen 
trong lành, có một đời sống chẳng có điều gì đáng trách, khiến cho họ khi phục vụ sẽ nên gương 
sáng có hiệu quả cho mọi người" (Thánh Piô X, The Firm Proposal - Quyết Nghị). 
 
LM Frank S. Salmani, trong Lời Bạt cuối sách của ngài “Những Người Môn Đệ CHÚA SAI ĐI”, 
đã viết, “Nếu chúng ta xác tín rằng chúng ta được gọi để làm người lãnh đạo trong PT Cursillo, 
chúng ta phải hiểu, tiếng gọi ấy giống như bất cứ tiếng gọi nào khác cũng đều là một ơn gọi, chứ 
không phải cái chúng ta chọn. Chúa chọn chúng ta. Chấp nhận tiếng gọi ấy có nghĩa là thực hiện 
sự cam kết gắn bó với Chúa và với việc Chúa. Sự cam kết ấy đòi hỏi chúng ta hướng ý chí chúng 
ta vào những gì Chúa muốn chúng ta thực thi. Điều ấy có nghĩa là chúng ta phải là những người 
quản gia có trách nhiệm, biết chia sẻ cho thế giới thời giờ, tài năng và kho tàng của chúng ta. 
Nếu chúng ta nhận lãnh nhiệm vụ làm người lãnh đạo Cursillo, thì cũng hàm ý rằng nhiệm vụ ấy 
phải là nhiệm vụ tông đồ hàng đầu của chúng ta. Không phải ai cũng được gọi để làm hết mọi 
thứ đâu. Chúng ta không được gọi để làm mọi việc, nhưng một khi chúng ta đã chấp nhận thách 
đố nào thì hãy tập trung chú tâm vào thách đố ấy.” 
 
Chúng ta cần tìm những cách để duy trì sự quyết tâm của chúng ta. Trước hết, chúng ta cần hoạt 
động liên tục gia tăng tiến trình hoán cải của chúng ta, nhứt là khi chúng ta lãnh nhận một vai trò 
lãnh đạo Cursillo. Hoán cải không phải là điều mà ta có thể nói rằng “Tôi đã đạt rồi.”  Đôi lúc 
chúng ta có thể quên rằng việc chúng ta “làm” (làm việc đạo Chúa) có hiệu quả và dễ thực hiện 
hơn bất kỳ điều gì khi chúng ta ý thức về tình trạng “là” (Kitô hữu) và khi việc phục vụ tha nhân 
(tức yêu thương) của chúng ta đạt “cao độ”.  “Điều chúng ta cần đến trước hết là một đời sống 
vững bền trong cầu nguyện (Sùng Đạo) và học hỏi (Học Đạo). Sùng Đạo (để Nên Thánh) và Học 



 

 
 

Đạo (để Đào Luyện) giống như là “nhiên liệu” dành cho công cuộc Loan Truyền Phúc Âm và 
hoạt động tông đồ. Không có một đời sống vững mạnh đặt nền tảng vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ 
xài hết nhiên liệu rất nhanh chóng. Bao lâu chúng ta dành thời giờ cho việc cầu nguyện và học 
hỏi, bấy lâu chúng ta vẫn còn có đủ khí cụ chúng ta cần hầu tiếp tục biến cải xã hội” (Sách đã 
dẫn tr. 175). 
 
Là thành phần lãnh đạo PT Cursillo, một trong những trách nhiệm của chúng ta là bảo toàn tình 
trạng nguyên vẹn và tính cách trung thực của PT Cursillo bằng cách ôm lấy và phát huy Ơn Đặc 
Sủng của các vị sáng lập Phong Trào hay là Ơn Đặc Sủng Hình Thành Phong Trào. Dù chúng ta 
đang phục vụ trong Trường Lãnh Đạo, là thành viên của Văn Phòng Điều Hành, hay là thành 
phần của Nhóm Phục Vụ Miền, trách nhiệm như nhau.  
 
Trường Lãnh Đạo & Trách Nhiệm của Thành Viên  
Là thành phần lãnh đạo, trách nhiệm của chúng ta trong Trường Lãnh Đạo là tìm cách chú tâm 
nhiều hơn, dấn thân nhiều hơn và liên kết nhiều hơn để càng gia tăng việc sống những điều căn 
bản để trở nên Kitô hữu đích thực trong thành phần lãnh đạo của chúng ta, trong PT Cursillo và 
trong đời sống chúng ta. 
 
Chúng ta cần phải loại bỏ ngay ý nghĩ rằng Trường Lãnh Đạo chỉ để lập kế hoạch tổ chức Khóa 
Ba Ngày mà thôi, để chuNn bị các Rollistas và các nhóm trợ tá. Trường Lãnh Đạo không phải là 
xưởng sản xuất các bài Rollos, hay Rollistas hay các Khóa Cursillos 3 N gày Cuối Tuần; cũng 
không phải là trường giáo lý hay một trung tâm nghiên cứu hay học hỏi mục vụ. 
 
Trên hết, Trường Lãnh Đạo là một nhóm người. Một cái gì hiện hữu trước, trong và sau các buổi 
sinh hoạt (hội họp, gặp nhau). Một cái gì hoạt động bên trong và bên ngoài “Trường”. Trên hết, 
đó là Kitô giáo thực hành. Đây là sự hiệp nhứt và hiệp thông sở dĩ thực hiện được là nhờ bầu khí 
đối thoại (một hội nhóm), tại đây tất cả mọi người đều có khả năng và có một cái gì để chia sẻ và 
để học hỏi, để đặt ra những câu hỏi và để đưa lên những đề nghị.  Một bầu khí chân thật, tin cậy, 
trung thực, tự do, phù hợp (quyền lợi và nghĩa vụ), đa nguyên (trong ơn gọi và địa vị), hiệp nhứt 
trong đa dạng, và khiêm nhường, ích lợi cả cho cá nhân lẫn cộng đồng. 
 
Mỗi ngày, những người lãnh đạo tìm cách: 

 Tập trung sự chú ý hơn để những điều căn bản của Kitô hữu đích thực trở thành trung 
tâm điểm hay cái trục của đời sống họ. Và tâm thức của họ về các Khóa Cursillos cũng là 
trung tâm điểm hoạt động của họ với vai trò lãnh đạo trong PT Cursillo. 

 Quyết tâm hơn, dấn thân hơn với Chúa Kitô nhân danh Vương Quốc của Chúa ở trần 
gian và kết hiệp với những người lãnh đạo với nhau, nên một. 

 Hăng say làm công việc “thăm dò” và truyền đạt lòng hăng say không biết mệt mỏi. 
 Thông cảm với kẻ khác, hiểu biết khả năng và tài ba của nhau và hoạt động phối hợp với 

nhau. N gười lãnh đạo phải sẵn sàng hy sinh mọi thứ, bỏ qua một bên những nhu cầu cá 
nhân và hướng thời giờ, tài năng và kho tàng cho công việc của Chúa (Sách đã dẫn trang 
170). 

 Đo lường nhịp cảm xúc của nhóm hoặc kích động nhóm và những buổi hội nhóm. Phát 
huy “tình bạn”. 

 ChuNn bị và cải thiện Hội Ultreya. Trường Lãnh Đạo đối với Ultreya tương tự như nhóm 
trợ tá đối với Khóa Cursillo Ba N gày. Cư xử trong Khóa Cuối Tuần như thế nào thì 
chúng ta cũng cư xử trong buổi Ultreya như vậy, y như chúng ta là trợ tá trong Khóa Học 
vậy. 



 

 
 

 Đốc thúc và chỉnh đốn lòng hoán cải của những Cursillistas thành phần tạo nên Hội 
Ultreya.  

 Tìm kiếm và thúc đNy thêm thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo. Một lần nữa Cha 
Salmani nhắc nhở chúng ta, “N hững ai đang ở trong Trường Lãnh Đạo phải tìm thêm 
nhiều thủ lãnh mới sẵn sàng cam kết làm việc cho Phong Trào. Các bạn hãy nhớ lại 
chúng tôi đã giải thích thế nào về sự khác biệt giữa quyền lực và làm cho kẻ khác có khả 
năng lãnh đạo. Chúng ta tồn tại chỉ để tìm người thay thế chúng ta, chỉ để phát triển nhiều 
bạn đồng liêu hơn nữa để giúp phục vụ cộng đồng Cursillistas rộng lớn hơn, để hỗ trợ họ 
làm công việc biến cải các môi trường. Điều ấy cho ta thấy người lãnh đạo Cursillo và 
các Cursillistas khác nhau như thế nào” (Sách đã dẫn, tr. 98). 

 
Một buổi sinh hoạt thiết yếu của Trường Lãnh Đạo là sự tập họp của những người lãnh đạo lập 
thành ba giai đoạn hoặc khối khác nhau của Phong Trào: như Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và 
Hậu Cursillo, dưới sự hướng dẫn của một Trưởng Khối, do VPĐH/GP sắp đặt. Tất cả những 
thành phần lãnh đạo này cùng với Trưởng Khối sẽ họp với nhau. Một số người sẽ họp với Khối 
Tiền Cursillo để sinh hoạt với những phần tử khác nhau dính dáng đến Tiền Cursillo; một số 
khác sẽ làm việc với Khối Khóa Cursillo Cuối Tuần, và nhóm đông hơn sẽ làm việc về những 
vấn đề liên quan đến Hậu Cursillo. Các ủy ban trong mỗi Khối hay giai đoạn của PT Cursillo sẽ 
xem xét những hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau của cộng đồng trong mỗi giai đoạn, và làm việc 
để tìm các giải pháp.    
 
Ví dụ, Khối Tiền Cursillo có thể hoạt động với những ủy ban đặc trách về phần hành bảo trợ và 
trách nhiệm của người bảo trợ; chuNn bị cho các khóa sinh, tiếp tục hỗ trợ khóa sinh sau Khóa 
Học, v.v…; giúp khóa sinh điền và nộp đơn, ấn định ngày khởi sự và hết hạn nộp đơn, v.v.; và lo 
những hoàn cảnh đặc biệt khác trong giai đoạn hay Khối Tiền Cursillo. 
 
Khối Khóa Cursillo 3 N gày Cuối Tuần có thể hành động theo nhu cầu và hoàn cảnh khác nhau 
của Khóa Học; như tuyển chọn trợ tá, khóa trưởng, chuNn bị họ và cho họ biết trách nhiệm của 
họ, v.v… Mặc dù ủy ban này xem ra ăn khách và hấp dẫn nhứt, nhưng phải có ít nhân sự hơn hai 
ủy ban kia. 
 
Ủy ban thứ ba, tức Ủy Ban Hậu Cursillo, sẽ gặp gỡ nhau để đối thoại và hoạt động về tất cả 
những gì liên quan đến Hậu Cursillo. Đó là các buổi hội Ultreyas, Hội N hóm Thân Hữu, tổ chức 
các buổi tĩnh tâm và hội thảo, v.v…  
 
Chúng ta hãy nhớ rằng đây chỉ là một sinh hoạt trong chương trình của Trường Lãnh Đạo mà các 
thành viên được chia thành những nhóm nhỏ hay ủy ban. Có những sinh hoạt khác trong Trường 
Lãnh Đạo, nói chung, liên quan đến bất kỳ giai đoạn nào vừa đề cập và những hoàn cảnh đặc biệt 
của giai đoạn ấy. Không thể nại lý do mình là thành viên của một trong ba ủy ban này để tránh 
né thi hành bổn phận và trách nhiệm thông thường trong bất kỳ giai đoạn nào của Phong Trào 
đang cần để ý một cách đặc biệt.   
 
Sau mỗi sinh hoạt hay mỗi lần họp của Trường Lãnh Đạo, thật hữu ích nếu thực hiện được một 
bản tường trình ngắn về những gì đã được thảo luận và những kết quả đạt được hay những quyết 
định của nhóm. Bản tường trình ghi chép các đề nghị để trao cho Văn Phòng Điều Hành GP để 
xem xét và đặt kế hoạch hành động ưu tiên theo nhu cầu địa phương.  Điều quan trọng là cần 
phải có sự liên tục nữa. 
 
 



 

 
 

Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận – Vai Trò & Trách Nhiệm 
Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận (VPĐH/GP) là một nhóm phục vụ. Với tư cách là một tác 
nhân phục vụ, họ có trách nhiệm bảo toàn và củng cố tâm thức, mục đích và phương pháp căn 
bản giúp giải thích Phong Trào Cursillo và là đặc điểm của PT. Cơ cấu này không phải là tháp 
ngà của quyền lực để điều khiển và ra lệnh. 
 
Bổn phận của VPĐH/GP có thể ví như công việc của một cảnh sát công lộ, hiện diện để hướng 
dẫn, chỉ đường và thúc giục xe cộ lưu thông điều hoà; nhưng mỗi người chọn chiếc xe cho mình. 
N hân viên cảnh sát không làm phận sự áp đặt việc này.  
 
N hững người hình thành VPĐH/GP phải tuân thủ những qui tắc sau đây: 

 Phải liên kết với Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (Xin xem Phụ Bản “A” trong sách 
CNm N ang Lãnh Đạo). 

 Phải hỗ trợ và tham gia trong cơ cấu Miền; 
 Phải Trung Tín với tâm tưởng, bản chất, mục đích và sách lược của Phong Trào; 
 Phải tuân giữ Chính Sách PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ và chấp hành Cơ Cấu Miền; 
 Phải sử dụng tài liệu chính thức của PT Cursillo tại Hoa Kỳ (Xin xem Phụ Bản “A” của 

CNm N ang Lãnh Đạo). 
 
Mỗi một VPĐH/GP phải được hình thành bởi những thành phần lãnh đạo như sau: 

 Có tiêu chuNn, đã và đang hướng dẫn, 
 Có tinh thần, đã và đang khích lệ cũng như thúc đNy những người khác;  
 Có lòng hăng hái, và đang phục vụ Phong Trào, xuất thân từ các N hóm Thân Hữu, 

Ultreyas, hay Trường Lãnh Đạo. 
 
Phong Trào không được phát huy chỉ vì sự kiện duy nhứt là thuộc về một Văn Phòng Điều Hành, 
nhưng chính yếu là nhờ phương cách hòa nhập vào tiêu chuNn, tinh thần và lòng nhiệt thành của 
những người trong VPĐH. 
 
Sự phục vụ Giáo Hội trong PT Cursillo, nhờ lồng vào công tác mục vụ thật sự và có hiệu quả, 
đòi hỏi các thành viên VPĐH phải có: 

 một ý thức về Giáo Hội; 
 một mối liên hệ thân tình, thường xuyên và thuận lợi với Hàng Giáo PhNm; 
 một mối liên hệ thân tình và đích thực với những người có trách nhiệm về Mục Vụ; 
 một sự tiếp xúc thành thật và hào phóng với các phong trào khác, các công việc tông đồ 

và những đoàn thể của Giáo Hội. 
 
Các Tổ Chức Văn Phòng Điều Hành 

 VPĐH phải được tổ chức để trông nom những nhu cầu của giáo phận. 
 Cần thiết phải có các thành viên để được thay thế mỗi 2 đến 3 năm. 
 Để biết thêm chiết khác, xin đọc Chương 7 của Sách CNm N ang Lãnh Đạo. 

 
Việc phục vụ Phong Trào trong giáo phận đòi hỏi:   

 Phải biết và phổ biến phương pháp của các Khóa Cursillos và tâm thức của Phong Trào, 
hầu tâm thức được áp dụng đúng đắn; 

 Hướng dẫn và thúc đNy Phong Trào trong ba giai đoạn của nó; 
 Trông nom làm sao để chỉ tổ chức các Khóa Cursillos Cuối Tuần khi cần thiết mà thôi; 



 

 
 

 Cố gắng đạt tới việc điều hành Trường Lãnh Đạo thật đúng đắn, bảo đảm tuân hành đúng 
nhiệm vụ của Trường. 

 
 
Nhóm Phục Vụ Miền 
N hóm Phục Vụ Miền là một nhóm yểm trợ dấn thân phục vụ các nhu cầu của mỗi giáo phận 
trong Miền.   Đây là “cánh tay nối dài” của Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (VPĐH/TQ) ngay 
trong các giáo phận của mỗi miền.   
 
Vai Trò và Trách Nhiệm  
N hóm Phục Vụ Miền gồm có một Điều Hợp Viên Miền (ĐHV/Miền), ba thành viên và một vị 
Linh Hướng. ĐHV/Miền của mỗi nhóm ngôn ngữ là một thành viên chính thức của VPĐH/TQ 
có “quyền phát biểu và bỏ phiếu”. Tất cả các ĐHV/Miền, đại diện các nhóm ngôn ngữ khác nhau 
trong Miền, tạo thành VPĐH/TQ. Họ chính là những người thiết lập, khai triển, xác nhận, và thi 
hành các văn kiện chính thức của PT Cursillo trong Miền của họ, như là: 

 N hững Hướng Dẫn về Cơ Cấu Miền 
 N ội Quy Điều Hành 
 Chính Sách PT Cursillo Toàn Quốc 

 
N hóm Phục Vụ Miền phải nỗ lực: 

 Liên Lạc mỗi VPĐH/GP trong miền của mình để tự giới thiệu và nhờ đó bắt liên lạc và 
trao đổi với nhau những tin tức và ưu tư về PT. 

 Thăm viếng tất cả PT giáo phận trong Miền của mình và thực hành “tiếp xúc cá nhân”. 
 Giúp tổ chức tối thiểu một Khóa Hội Thảo mỗi năm trong một giáo phận trong Miền. 
 Thường xuyên liên lạc (bằng điện thư hay thư qua bưu điện) qua Bản Tin hằng tháng về 

những sinh hoạt trong Miền và bất kỳ tin tức liên hệ nào khác. 
 
N hóm Phục Vụ Miền họp mặt tối thiểu hai lần một năm, trong Mùa Xuân và Mùa Thu, và quyết 
tâm cam kết tham dự mọi sinh hoạt của PT Cursillo Toàn Quốc. 
 
De Colores!   
 


