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CURSILLO DE CURSILLOS LÀ GÌ?
Source: National Cursillo Center Mailing – February 2010

Quyển sách CNm N ang N gười Lãnh Đạo của PT Cursillo (CN N LĐ) viết thêm rõ ràng về sự tiến
hóa của PT Cursillo, cho thấy Phong Trào này không khởi sự một cách ngẫu nhiên. Phong Trào
tiến hóa sau một loạt những biến cố. Không một biến cố nào đã được để ý làm nổi bật sự phát
triển của PT Cursillo, nhưng tất cả những biến cố ấy đã dẫn đến sự phát triển Phong Trào. Khi
xem kỹ một trong những biến cố ấy, ta mới có cơ hội chứng kiến công trình của Thiên Chúa.
N hờ vậy mà có thể nhìn nhận điều hiển nhiên này là PT Cursillo không phải tình cờ mà có,
nhưng đó là Thánh Ý Chúa. Quyển sách CN N LĐ này cũng tuyên bố rằng công việc trọng đại
hiện nay và ngay tại nơi đây là xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa. Trọng trách này đòi hỏi
những Kitô hữu can đảm và mạnh dạn có nhân cách, kiên vững trong mọi quyết tâm của mình và
cùng lúc ngoan ngoãn vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh; mọi giáo dân của thế kỷ
này, nam cũng như nữ, là những kẻ làm dậy men các môi trường của mình bằng gương sáng
chứng chân của chính đời sống mình, bởi vì họ xác tín rằng “là” (Kitô hữu) quan trọng hơn
“làm” (việc đạo đức) (CN N LĐ- Lời Mở Đầu). .
Xứ Tây Ban N ha khốn đốn vì N ội Chiến từ năm 1936 đến 1939; đây là một cuộc bách hại chống
hàng giáo sỹ tai hại nhứt trong lịch sử Kitô giáo, và ngay tiếp theo tai họa khủng khiếp này là
Thế Chiến thứ II. Do đó, vào ngày 6 tháng 2 năm 1940, Đức Giáo Hoàng Piô XII trong một dịp
nào đó đã tuyên bố, “Đây là bổn phận của các linh mục giáo xứ phải nhìn thấy hai nét đặc thù
của các giáo dân trong giáo xứ mình để có một hình ảnh khá rõ ràng với nhiều chi tiết cần lưu ý
của cộng đồng giáo xứ mình. Có nghĩa là, một đàng dân số tín hữu, đặc biệt là những thành phần
ưu tú, và đàng khác là những nhóm nhỏ đã bỏ đi không còn thực hành cuộc sống Kitô hữu nữa.
Họ là những con chiên thuộc về giáo xứ; những con chiên lạc đường, và cũng đối với những
người này và thậm chí đối với họ một cách thật đặc biệt, hỡi các con yêu quý, các con là những
linh mục có trách nhiệm chăm sóc họ, và là những mục tử nhân lành các con không được trốn
tránh nghĩa vụ đi tìm kiếm họ và cố công đưa họ trở về, và cũng không được nghĩ ngơi cho đến
khi tất cả những giáo dân này tìm được sự an toàn, cuộc sống và niềm vui khi trở về với đàn
chiên” (Chứng Từ Thiêng Liêng Của Tôi”, Ông Eduardo Bonnín)..
Chính những lời hiệu triệu nói trên của Đức Thánh Cha đã gây cảm hứng cho mình, ông Eduardo
Bonnín liền khởi sự nghiên cứu thấu đáo viễn tượng và bầu khí thời ấy một cách cụ thể nhứt:
“ Khởi đi từ sự kiện này năm 1943, việc ”N ghiên Cứu Môi Trường” được khai sinh và đó là khởi
điểm cội nguồn của tất cả những gì xảy đến sau này” (Chứng Từ Thiêng Liêng Của Tôi –
Eduardo Bonnín).).
Với mục đích giúp các thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo có một kiến thức sâu sắc về đặc
sủng hình thành Cursillo, tức là tâm thức, bản chất, phương pháp, sách lược và mục đích của PT
Cursillo chúng ta, cho nên ông Bonnín mới khai triển một Khóa Hội Thảo đặc biệt gọi là
“Cursillo de Cursillos”. Đây là một khóa hội thảo bận rộn trong 3 ngày cuối tuần nhằm cổ võ sự
tham dự của những thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo có thiện chí và quyết tâm dấn thân
phục vụ, và những người hiện đang làm việc trong VPĐH/GP hay đang chuNn bị bước vào. Họ
phải thấu triệt về đường hướng của PT để có thể tha thiết với PT và phục vụ một cách trung
thành và có hiệu quả. Khóa Hội Thảo này tương tự như Khóa Cursillo 3 N gày Cuối Tuần, có
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hình thức, thời khóa biểu, và thời gian hầu như giống nhau, ngoại trừ sau mỗi Rollo có phần thảo
luận trong từng Decuria (hoặc từng nhóm nhỏ ở bàn). Thì giờ được sắp xếp đầy đủ để đặt câu hỏi
và nghe giải đáp sau mỗi Rollo. Một thành viên được chỉ định đại diện Decuria của mình để chia
sẻ những suy tư, ý kiến và câu hỏi của nhóm. Hình thức này diễn tiến rất nhịp nhàng và mọi
người thông hiểu thỏa đáng những ý chính của mỗi Rollo.
N goài việc gia tăng kiến thức bắt buộc phải có về PT Cursillo, những người lãnh đạo sẽ có cơ
hội trong Khóa Hội Thảo để tiếp xúc cá nhân, siết chặt tình thân hoặc kết bạn mới, chia sẻ và học
hỏi lẫn nhau nhiều kinh nghiệm sống quý báu trong công tác tông đồ và khả năng lãnh đạo, và
đặc biệt làm sâu sắc thêm tiến trình hoán cải liên tục của mình qua những cuộc gặp gỡ Thiên
Chúa, gặp gỡ chính mình và gặp gỡ những người khác. Tương tự như Khóa Cursillo Ba N gày
Cuối Tuần, Khóa Cursillo de Cursillos phải là một kinh nghiệm sống cho tất cả thành phần lãnh
đạo.
Khóa Cursillo de Cursillos thật ra không xa lạ gì đối với thành phần lãnh đạo trong cộng đồng
Cursillo nói tiếng Tây Ban N ha, nhưng chưa quen thuộc đối với cộng đồng Cursillo nói tiếng
Anh. Khóa này đã được giới thiệu bằng tiếng Tây Ban N ha năm 1966, nhưng rất tiếc đã không
được chuyển ngữ tiếng Anh lúc bấy giờ.
Một vài anh chị lãnh đạo PT Cursillo tại Hoa Kỳ và Canada đã có cơ hội tham dự Khóa Cursillo
de Cursillos năm 2007 được tổ chức lần đầu tiên bằng Anh ngữ, tại Mallorca, Tây Ban N ha. Sau
đó, vào tháng 7 năm 2008, một Khóa khác do VPĐH/ Toàn Quốc PT Cursillo tại Canada bảo trợ
và tổ chức tại Waterloo, Canada, với một nhóm trợ tá đã sống kinh nghiệm Khóa Cursillo de
Cursillos trước đó tại Mallorca. Vào cuối tháng 10, và đầu tháng 12 năm 2009, hai Khóa khác
cũng bằng Anh ngữ đã được lần lượt tổ chức tại Miami, FL, và Forth Worth, TX. Tất cả những
Khóa đầu tiên bằng Anh ngữ này đã tạo hứng khởi cho những anh chị Cursillistas tham dự nên
đã khiến họ hồ hởi quảng bá Khóa Cursillo de Cursillos ngay tại cộng đồng Cursillo của họ.
Trong Lời Giới Thiệu quyển sách “Cấu Trúc Các Tư Tưởng”, người ta tìm thấy lời trích dẫn sau
đây: “Ông Dostoevski nói rằng những kẻ thù độc hại nhứt của một phong trào là những kẻ trở
thành người ủng hộ và quảng bá mà không hiểu biết gì về phong trào này cả.” Hơn nữa, trong
quyển sách “N hững N gười Môn Đệ Chúa Sai Đi”, khi nhấn mạnh nhu cầu cấp bách của các
thành phần lãnh đạo Cursillo phải học hỏi về Phong Trào, LM Frank S. Salmani đã nhắc nhở
chúng ta trong Thư thứ N hứt của Thánh Phaolô gửi ông Timôthê, rằng một trong các điều kiện
để làm người lãnh đạo cho Chúa Kitô là chúng ta phải tiếp tục học hỏi về đức tin của chúng ta.
Cha Salmani cảnh báo chúng ta điều này, “Một người lãnh đạo không nên thốt lên câu này ‘Tôi
không cần nghe cái thứ này nữa!’ Một người lãnh đạo phải luôn luôn tìm cách học hỏi nhiều hơn
nữa và đào sâu hơn nữa vào mầu nhiệm Chúa Kitô. Vả lại, nếu chúng ta tin rằng Cursillo là
phương pháp tốt nhất để đem đạo Chúa Kitô vào thế gian, thì chúng ta phải am hiểu phương
pháp của nó nhiều chừng nào tốt chừng ấy, Hiểu biết “ít ít” là điều nguy hiểm. Cái chúng ta cần
là đào luyện liên lỉ (Chương 10, trang 96 & 97).
Khóa Hội Thảo Cursillo de Cursillos giúp các thành phần lãnh đạo Cursillo tìm tòi học hỏi sâu
sắc các phương diện tâm linh và yếu tố kỹ thuật của Phong Trào chúng ta dưới ánh sáng đặc
sủng Chúa Thánh Linh ban cho những vị sáng lập. Có tất cả 15 Rollos và 5 bài N guyện Gẫm
được trình bày hay chia sẻ trong Khóa Hội Thảo này. Khóa khởi sự chiều thứ N ăm và kết thúc
vào chiều Chúa nhật, nhưng khác với Khóa Cursillo 3 N gày. Khóa này không căng thẳng và nhẹ
nhàng hơn vì có nhiều thời giờ rỗi rảnh để nghỉ ngơi, suy niệm, tiếp xúc cá nhân, gặp gỡ linh
hướng, và cá nhân có thể viếng Thánh Thể. Mọi tham dự viên cảm thấy thoải mái vì được nghỉ
ngơi nhiều và vui hưởng tình bạn hữu trong suốt ba ngày.
Các đề tài của 15 Rollos được trích từ quyển sách Cursillo có tựa đề “Cấu Trúc Các Tư Tưởng”
(Cột Sống của PT Cursillo) với các tác giả Eduardo Bonnín, Francisco Forteza, và Bernardo

Vadell. Đây là ấn bản Anh ngữ đã được duyệt lại và thêm nhiều phần chú giải, in lần thứ tư năm
2007. Các Rollos do giáo dân chia sẻ theo thứ tự sau đây: (1) Rollo Khai Khóa của Khóa
Trưởng, (2) Tâm Thức của PT Cursillo, (3) Bản Chất và Mục Đích của Phong Trào, (4) Phương
Pháp và Sách Lược Cursillo, (5) Sống và Chia Sẻ N hững Điều Căn Bản Để Trở N ên Kitô Hữu
Đích Thực, (6) N hững N guy Hiểm và Trệch Hướng trong PT Cursillo, (7) PT Cursillo trong
Chương Trình Mục Vụ của Giáo Hội, (8) Tiền Cursillo, (9) Khóa Cursillo Ba N gày Cuối Tuần,
(10) Hội N hóm, (11) Ultreya, (12) Trường Lãnh Đạo, (13) Văn Phòng Điều Hành, (14) Linh
Mục trong PT Cursillo, và (15) Bổn Phận của N gười Giáo Dân Lãnh Đạo.
N ăm bài nguyện gẫm do Vị Linh Hướng Khóa trình bày: (1) Tôi Là Ai? Tôi Có Biết ChínhTôi
Không? Tại Sao Tôi Đến Đây?, (2) Chúa Kitô Là Ai? Tôi Có Biết Chúa Không? Chúa Có Còn
Tin Tưởng Tôi Không?, (3) Trong Khuynh Hướng N ào Chúa N hìn Tôi Bây Giờ?, (4) Chúa Kitô
Lãnh Đạo, (5) Từ N ay Chúa Kitô Muốn Tôi Ra Sao?, Vị Linh Hướng cũng lãnh phần chia sẻ
Rollo # 14 ở trên. Khóa Hội Thảo kết thúc bằng Thánh Lễ Misa và N ghi Thức Clausura.
Chương Trình và Thời Khóa Biểu của Khóa có tính cách linh động và có thể sửa lại cho thích
hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của các tham dự viên.
N hóm trợ tá phục vụ Khóa gồm có một Khóa Trưởng, một Linh Hướng và các Rollistas, tất cả
sắp xếp với nhau trong nhiệm vụ chia sẻ các Rollos của giáo dân. Mỗi Rollista, kể cả Khóa
Trưởng đều được cắt cử mỗi người thay phiên nhau ngồi bàn ‘decuria’ gồm từ 6 đến 8 thành
viên. N hóm trợ tá phụ trách Nm thực không thuộc thành phần tham dự Khóa Hội Thảo.
Trong quyển “Cấu Trúc Các Tư Tưởng”, các tác giả viết như thế này, “N hững gì được trình bày
trong sách này không chỉ nhằm đặt lại chủ đề hoặc làm cho nó bị siết chặt hơn, nhưng đúng ra là
muốn đơn giản hóa những gì đã được thực hiện và tháo gở các gút mà lịch sử đã tìm cách thắt
chặt PT Cursillo® lại.” (Lời Mở Đầu).
Hiển nhiên, Khóa Cursillo de Cursillos là một cơ hội rất thích hợp cho các thành phần lãnh đạo
Cursillo học hỏi thêm về Phong Trào Cursillo của chúng ta như đã khẳng định trước đây. Lợi ích
thiết thực nhứt mà những tham dự viên Khóa Cursillo de Cursillos có thể nhận lãnh được là
chính những cảm nghiệm sống cá nhân mà các Rollistas chia sẻ trong những Rollos của họ và
các tham dự viên khác đóng góp trong phần thảo luận. N hững chứng từ sống động này rất độc
đáo và hữu ích. N hững người tham dự sẽ học hỏi những cách thức khả quan nhứt để kiên trì
trong tiến trình hoán cải của mình, đó là điều tối cần thiết đối với họ để thực thi tốt đẹp những
trách vụ hành chánh và tông đồ của họ trong tư cách lãnh đạo. Họ học cho biết làm thế nào và tại
sao phải giúp các tân Cursillistas hình thành và duy trì các N hóm Thân Hữu, làm thế nào và lý
do tại sao điều hành một Trường Lãnh Đạo một cách hữu hiệu, làm thế nào và tại sao tổ chức
một buổi Ultreya vui nhộn và có kết quả, lý do tại sao và làm thế nào làm việc hài hòa và thân
thiện với anh chị khác trong VPĐH, làm cách nào và lý do tại sao phải tiếp xúc cá nhân trong
Khóa Cursillo Ba N gày, làm thế nào và tại sao thực hiện một giai đoạn Tiền Cursillo, một Khóa
Cursillo, và một giai đoạn Hậu Cursillo trung thực và đúng đắn, làm cách nào và tại sao phải xây
dựng mối liên hệ thân tình với các vị Linh Hướng, và nhiều điều “thế nào” và “tại sao” hữu ích
khác nữa.
Là những thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo, chúng ta phải giữ cho Phong Trào đơn giản và
chính chúng ta phải là những người phục vụ khiêm tốn và âm thầm. Ông Eduardo Bonnín vẫn
nhắc nhở chúng ta rằng PT Cursillo phải đơn sơ như Kinh Lạy Cha của chúng ta. Có thể thực
hiện một sự so sánh rất có ý nghĩa giữa PT Cursillo và Hạt Cải trong N gụ N gôn của Chúa Giêsu,
như LM Gabriel minh họa trong bài suy niệm sau đây của ngài, “Không có gì trong lúc khởi đầu
nhỏ bé hoặc khiêm nhường hơn “Vương Quốc Thiên Đình”, đó là Giáo Hội: Chúa Giêsu là Đầu
và là Đấng Sáng Lập của Giáo Hội, đã được sinh ra trong một chuồng súc vật; ngài lao động
trong xưởng thợ mộc hầu như suốt ba mươi năm, và trong vòng chỉ có ba năm N gài bày tỏ sứ vụ

của ngài cho dân nghèo, giảng dạy một học thuyết đơn sơ đến nỗi tất cả mọi người, thậm chí
những kẻ thất học cũng thấu hiểu. Khi Chúa Giêsu rời khỏi thế gian, Giáo Hội đã được thiết lập
do một nhóm mười hai thanh niên tầm thường, tụ tập chung quanh một phụ nữ khiêm tốn, bà
Maria; nhưng hạt nhân đầu tiên này có một sức sống vô cùng mãnh liệt đến độ chỉ trong vòng vài
năm đã lan tràn trong tất cả mọi nước thuộc Đế Quốc La- Mã (Roma). Từ một hạt giống nhỏ xíu,
được gieo trồng trong tâm hồn của Đức Mẹ Đồng Trinh và của những chàng trai làm nghề chài
lưới đánh cá nghèo hèn, Giáo Hội tuần tự qua nhiều thế kỷ đã trở thành một cây cổ thụ, xòe bóng
mát che nắng cho tất cả mọi miền của vũ trụ, với các sắc dân của mọi loại ngôn ngữ và dân tộc
núp bóng Giáo Hội “ (Magnificat, 27-10-2009).
Ultreya! Hò-dô-ta!

