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THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG
Tháng 8/2010
VAI TRÒ LINH HƯỚNG TRONG PT CURSILLO
Việc Linh Hướng Quan Trọng Như Thế Nào Trong Đời Sống Cursillistas
“Phong Trào Cursillo là một phong trào trong Giáo Hội. Vào thập niên 1940, một phong trào
mới đã ra đời trong Giáo Hội, đó là PT Cursillo. Một số Kitô hữu, gồm linh mục, tu sĩ và giáo
dân hiệp thông mật thiết với vị giám mục của họ, đã đến với nhau chia sẻ chung một ý hướng và
cùng trãi qua kinh nghiệm về nhiệt tâm làm việc tông đồ. Họ quyết tâm hành động với một mục
đích duy nhứt trong tâm tư là làm cho thế giới gần gũi với Chúa Kitô hơn, bằng cách làm cho
nhiều người trở thành Kitô hữu đích thực. Và họ đã bắt đầu sinh hoạt với một tổ chức thật gọn,
để thử nghiệm một phương pháp nhằm đạt mục tiêu đã được vạch ra” (Những Tư Tưởng Nền
Tảng #86).
Giống như nhiều nhóm Kitô hữu khác trong Giáo Hội, PT Cursillo có những người được thánh
hiến để rao giảng Phúc Âm và hướng dẫn các thành viên của Phong Trào gọi là Cursillistas,
cũng như để cử hành công việc thờ phượng Thiên Chúa, như cử hành Thánh Lễ và ban các phép
Bí Tích, và các vị này phục vụ trong vai trò linh hướng (kể cả các phó tế và các tu sĩ có lời khấn)
hầu giúp toàn bộ Phong Trào trong nhiều sinh hoạt hay phần vụ khác nhau. Đặc biệt, các vị linh
hướng có mặt để ban cho những lời khuyên rút tỉa từ Thánh Kinh và các thánh, chẳng hạn như
Thánh Phaolô, ngài đã viết rằng, “Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái
được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta,
và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào
ngạt” (Ê-phê-xô 5:1-2). Bất kỳ khi nào chúng ta nói với ai về Chúa Giêsu và quyền năng của
Chúa Thánh Linh, thì đó là chúng ta thi hành chức vụ tư tế hay linh mục. Chúng ta cho họ cuộc
sống mà chúng ta đã lãnh nhận, như thể chúng ta trao ban Mình Thánh Chúa cho họ vậy. Khi
nuôi ăn và tặng áo quần cho những kẻ nghèo khó, khi săn sóc kẻ ốm đau, khi thăm viếng những
vị cao niên, đó là chúng ta đang theo Chúa Giêsu, chính Người đã hy sinh mạng sống mình cho
chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện cho kẻ khác, khi thì ở tại nhà chúng ta, lúc thì ở trong phòng
một bệnh viện, hay bên ngoài một y viện phá thai, đó là chúng ta noi gương thầy cả thượng phẩm
là “người sống vĩnh viễn để cầu bàu” (Do Thái 7:25). Những hy sinh như thế này còn cao cả hơn
những hành vi tử tế, bác ái thông thường. Khi chúng ta làm những việc này mà kết hiệp với
Thiên Chúa, cậy nhờ quyền năng và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Linh, chứ không chỉ ỷ vào
ta, tức là chúng ta đang thật sự thánh hóa thế giới! Chúng ta đang làm cho Thiên Chúa hiện diện
với dân của Chúa, mang Chúa Giêsu đến tận mọi ngõ ngách thế gian mà một linh mục được
truyền chức thông thường không thể đến được (A Living Sacrifice *WAU Easter 2010 * Vol. 29,
#4 * http://wau.org/meditations/current).
Những hành vi trên đây, quen gọi là Hành Đạo của Cursillistas, rõ ràng là kết quả của những thói
quen hằng ngày của họ thực hành Sùng Đạo và Hành Đạo nhờ có sự hỗ trợ mạnh mẽ của Hội
Nhóm Thân Hữu và Ultreya mà họ tham dự hằng tuần. Khi các Cursillistas gặp gỡ Chúa Kitô
thật sự, họ có thể thoải mái vượt qua hàng ngàn khó khăn mỗi ngày. Trong con người Cursillistas
có sẵn ý thức kỳ diệu bẩm sinh, cho họ lòng can đảm trở nên thánh và đức tính khiêm nhường
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không cho mình là anh hùng, nhưng chỉ hoạt động làm cho thế giới tốt đẹp hơn mà thôi. Đó là
ảnh hưởng của ơn thánh Chúa mà các Cursillistas thường xuyên lãnh nhận trong khi họ sống Đời
Sống trong Ơn Sủng. Linh Mục François-Louis de Blois (+1566) đã viết như sau, “Tuy nhiên
ngay cả những người dốt nát và kém học thức cũng có thể đạt được sự khôn ngoan rất cao độ về
thần học huyền bí và hòa hợp. Bởi vì trong vấn đề này không cần có quyền lực bất thường nào
của ý chí, mà chỉ cần tâm hồn trong sạch và khiêm nhường, ý chí tự do và vô tư với tình yêu
thương nồng ấm mà thôi. Chắc chắn chỉ có lòng yêu thương nồng ấm và khiêm nhượng mới
mang lại sự kết hợp tốt đẹp, hơn một trí óc tinh tế và giỏi phê phán. (Magnificat, Meditation,
July 14, 2010).
Ông Joe Difato, Chủ Nhiệm tập sách “The Word Among Us” (Lời Chúa Giữa Chúng Ta) đã viết
trong tâm thư số đặc biệt Phục Sinh 2010 như sau: “Trong đời tôi, tôi đã hưởng được sự giúp đở
của các bác sĩ, luật sư, kế toán viên, thợ sửa ống nước và thợ điện. Nhưng tôi luôn luôn phải trả
tiền công cho những dịch vụ họ cung cấp. Còn đối với các linh mục trong đời tôi, tôi không bao
giờ trả tiền. Tôi không thể tưởng tượng đời tôi sẽ ra sao nếu tôi đã không hưởng được sự khôn
ngoan, sự tử tế và sự xả thân cho Chúa của các linh mục ấy.”
Vai Trò của Quý Linh Hướng Trong PT Cursillo
Điều rất rõ ràng ai cũng biết là đa số khóa sinh sau khi dự một Khóa Cursillo Cuối Tuần đều
được thăng tiến trong đời sống thiêng liêng của mình thật đáng kể. Đây chỉ là một phương diện
của tính cách năng nổ của phương pháp PT Cursillo. Chính nhờ đời sống tâm linh của chúng ta
gia tăng mà chúng ta tìm được sức mạnh và lòng quyết tâm đi vào thế giới, và sẵn sàng mang
Chúa Kitô vào trong thế giới ấy. Các Rollos linh hướng, nhứt là trong Khóa 3 Ngày, cho chúng
ta cơ hội thấu hiểu tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người trong chúng ta và kết quả là đón
nhận tình Chúa yêu thương chúng ta. Không nên có sự phân biệt giữa các phần vụ của giáo dân
với phần vụ của giáo sỹ hay tu sỹ có lời khấn bởi vì đời sống tâm linh không hề có ranh giới giai
cấp. Tất cả chúng ta, giáo dân, giáo sỹ và các tu sỹ có lời khấn, nên liên tục cố gắng cải thiện đời
sống tâm linh của cá nhân chúng ta.
Chúng tôi mạo muội xin phép sử dụng Rollo của LM Syd Mifflin có tựa đề “Vai Trò của Vị Linh
Hướng” để trình bày đề tài này bởi vì bài chia sẻ thật súc tích và bao hàm toàn diện. Cha Mifflin
phục vụ tại Canada và lúc trình bày Rollo này, ngài là Linh Hướng cho tổ chức Cursillo vùng
Bắc Mỹ Châu và Caribbean (NACG * North American & Caribbean Group). Rollo này là một
trong những bài được trình bày trong Khóa Hội Thảo “Cursillo de Cursillos” tổ chức tại
Waterloo, Canada, vào cuối tuần đầu tháng 7 năm 2009 mà người viết đã hân hạnh tham dự.
Dưới đây là bài nói chuyện (Rollo) của Cha Mifflin có một vài thay đổi không đáng kể do Chị
Gail Terrana giúp biên tập, không giữ lại chứng từ cá nhân của Cha. Chị Gail đang là Chủ Tịch
của Tổ Chức NACG.
“Để có thể phục vụ hữu hiệu trong chức vụ linh hướng, vị linh mục phải quen thuộc với bản chất
của Cursillo và lịch sử của Phong Trào. Vấn đề này đặc biệt quan trọng bởi vì trong những năm
qua, tại nhiều nơi trên thế giới, những sự lệch lạc đã len lõi vào cách thức PT Cursillo được điều
hành. Vì thế cho nên, điều quan trọng là vị linh mục linh hướng phải đọc tài liệu Cursillo, nhất là
những bài viết của ông Eduardo Bonnín và những người khác trong Cộng Đồng Cursillo tại
Mallorca. Vị linh mục linh hướng cũng phải tham dự các buổi họp Cursillo miền và toàn quốc.
Trong cương vị Linh Hướng, vị linh mục là mối giây liên kết giữa Cursillo với hàng giáo phẩm.
Cursillo là một phong trào trong Giáo Hội, nhưng không phải cho Giáo Hội, ý muốn nói rằng
Cursillo dành cho thế giới ngày nay và không đơn thuần chỉ là một cánh tay nối dài của những
người tha thiết với những công việc của giáo xứ và giáo phận. Hãy nghe những lời của Ông
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Eduardo Bonnín, vị sáng lập PT Cursillo của chúng ta, “PT Cursillo là một phong trào trong
Giáo Hội, chứ không phải cho Giáo Hội, mà đúng ra là cho thế giới, tương tự như vai trò của
chính Giáo Hội vậy. Là thành phần của Giáo Hội, PT Cursillo cần có linh mục và giáo dân
trong Phong Trào. Ngoài việc thường xuyên đối thoại, trao đổi với nhau, tất cả phải trung thành
với Đặc Sủng Hình Thành Phong Trào và không được giữ thái độ cách biệt đối với ơn này ”
(Signs of Hope, trích từ cuộc phỏng vấn Ông Bonnín được thực hiện bởi GM Josef Cordes, Chủ
Tịch Hội Đồng Tòa Thánh đặc trách Cơ Quan Cor Unum (Đồng Tâm), 1997).
Là một phong trào của giáo dân, PT Cursillo có thành phần lãnh đạo và đặc sủng riêng; là một
phong trào của Giáo Hội, PT Cursillo phụ thuộc vào hàng giáo phẩm. Vì thế trong một giáo
phận, vị linh hướng PT Cursillo cấp giáo phận có trách nhiệm trình bày cho vị giám mục sở tại
biết những thông tin về sinh hoạt của PT Cursillo trong giáo phận. Nhưng bởi vì PT Cursillo là
một phong trào của giáo dân, cho nên vị Linh Hướng không trực tiếp điều hành công việc của
Phong Trào; nhiệm vụ của ngài chủ yếu là ban phát các phép Bí Tích, hướng dẫn phần tâm linh
và phụ trách giảng huấn.
Trong bối cảnh Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh Đạo, vị Linh Hướng phải đặc biệt ý thức
về bản chất giáo dân của PT Cursillo. Trách nhiệm điều hành PT Cursillo trước tiên phải do các
giáo dân trong vai trò lãnh đạo đảm trách, và vị linh mục cùng làm việc chung, sát cánh với giáo
dân và đóng góp một cách cá biệt. Vị linh mục phải luôn luôn tránh làm bất cứ điều gì xem ra có
vẻ chuyên quyền, độc đoán.
Trong Văn Phòng Điều Hành, nếu có vấn đề thần học hay linh hướng mà vị linh mục có thể cố
vấn cho thành phần lãnh đạo, hoặc có điều gì phải thực hiện liên quan đến các vị Linh Hướng
khác thì vị linh mục nên sẵn sàng có mặt để giúp đỡ. Vị linh mục cũng có thể giúp hướng dẫn
đọc kinh trước và sau các buổi họp, mặc dù công việc này thủ lãnh giáo dân có thể đảm trách.
Trong Trường Lãnh Đạo, vị linh mục là một Cursillista như các giáo dân, tìm hiểu ý nghĩa của
Cursillo dưới ánh sáng của kinh nghiệm thông thường và các bài viết của ông Eduardo Bonnín
và của những người khác đã bàn về những ý niệm chung về Cursillo. Vị linh mục nên xem đây là
một phương tiện học hỏi cho chính mình cũng như cho các thủ lãnh giáo dân, và vị linh mục có
thể nhận ra rằng mình có thể đóng góp tương tự như các giáo dân, hoặc bằng cách trình bày
rollos hay bằng cách đóng góp chứng từ tiếp theo sau đó hay hướng dẫn thảo luận. Một lần nữa,
có thể có một cơ hội đặc biệt cho vị linh mục đóng góp kiến thức của ngài về thần học hay linh
hướng.
Linh Hướng Trong Khóa Cursillo 3 Ngày
Bởi vì Khóa Cursillo nhằm ưu tiên cho những người “đã từng sống xa Chúa” (như Ông Eduardo
Bonnín đã nói), cho nên trong Khóa Học sẽ có những người trước đây ít khi tiếp xúc với linh
mục trong đời họ, hoặc ngay cả những người đã từng tiếp xúc với các linh mục nhưng không
được tích cực cho lắm. Vì thế cho nên, điều quan trọng là vị Linh Hướng cần được xem như một
người hiền hòa, biết tôn trọng nhân phẩm con người, biết quan tâm đến kẻ khác, biết lắng nghe
và tạo cho mình một hình ảnh tốt làm cho người khác kính trọng.
Linh mục Linh Hướng được xem như vị đại diện Giáo Hội cơ chế. Để thực hiện điều này được
khả quan vị linh mục phải được xem như người tôi tớ. Sẵn sàng cho các khóa sinh gặp gỡ là điều
chính yếu.
Rõ ràng, vị Linh Hướng chịu trách nhiệm trình bày các bài nguyện gẫm và các Rollos về tâm
linh. Đây không chỉ là vấn đề trình bày các đề tài trong chương trình của Khóa Học, mà còn phải
hiểu biết sự liên hệ giữa những đề tài này với nhau, với các Rollos của giáo dân, và với toàn bộ
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Khóa Học. Ta cần phải hiểu rõ tiến trình được hình thành đưa vào Khóa Học, hiểu rõ cách thức
mỗi đề tài dẫn đến đề tài kế tiếp ra làm sao, và hiểu việc tôn trọng tiến trình này quan trọng như
thế nào.
Trong khi các Rollos của giáo dân đưa ra chứng từ đời sống ân sủng trong kinh nghiệm sống của
các Rollistas, các Rollos linh hướng nhấn mạnh đến thực chất tín điều hoặc giáo lý của giáo huấn
Giáo Hội. Cùng lúc ấy, những Rollos linh hướng này càng hòa nhập vào các Rollos giáo dân
càng khắng khít bao nhiêu thì sẽ được hiểu càng rõ ràng bấy nhiêu. Vị Linh Hướng cũng phải
cho thấy thực chất này được sống ra làm sao trong cuộc đời linh mục của mình; chỉ trình bày
giáo huấn thần học mà thôi thì chưa đủ.
Một trong những nhiệm vụ chính của vị Linh Hướng trong Khóa Học Cuối Tuần là hướng dẫn
và, trong vài trường hợp, ban phép bí tích hòa giải cho các khóa sinh. Điều này đòi hỏi đức tính
nhạy cảm thật sự về phía linh mục hầu có thể biết những gì các khóa sinh cần và thỏa mãn thích
hợp nhu cầu ấy. Một trong những sai lệch đã từng xảy ra trong các Khóa Cursillo Cuối Tuần của
chúng ta là hay sắp xếp thời khóa biểu riêng biệt cho việc xưng tội. Tiến trình hoán cải trong con
người của khóa sinh là công việc của Chúa Thánh Thần. Nếu khóa sinh nào đó ước ao lãnh nhận
bí tích hòa giải vào thời điểm họ được ơn hoán cải thì họ phải được phép lãnh nhận ơn ấy vào bất
cứ lúc nào Chúa Thánh Linh thúc đẩy họ. Vị Linh Hướng chỉ phải có mặt để luôn luôn sẵn sàng
khi cần.
Vị linh mục Linh Hướng cũng sẽ chủ sự Thánh Lễ với nhóm trợ tá trước khi khai mạc Khóa
Cursillo Cuối Tuần, và với cả trợ tá lẫn khóa sinh trong những ngày của Khóa Học. Cũng cần
phải tế nhị chút xíu ở đây khi được biết rằng một vài khóa sinh từ lâu có thể đã không lãnh nhận
các bí tích và có thể vào lúc này không thể sẵn sàng rước Mình Thánh Chúa.
Đây cũng là trách nhiệm của vị Linh Hướng là làm việc với nhóm trợ tá trong việc thẩm định
mức tiến bộ của Khóa Học, xét đoán xem những nhu cầu đặc biệt nào phải được phục vụ cho các
khóa sinh, sử dụng “cơ hội tiếp xúc cá nhân ở hành lang”, và cầu nguyện với toán trợ tá khi họ
gặp nhau vào cuối ngày.
Vị Linh Mục Trong Ngày Thứ Tư
Bởi vì chính vị linh mục cũng là một Cursillista, cho nên Ngày Thứ Tư cũng có cho ngài tất cả
những phương tiện đầy ý nghĩa dành cho Cursillista giáo dân. Điều này có nghĩa là vị linh mục
phải gia nhập Hội Nhóm Thân Hữu, tham dự Ultreya, và là thành phần của Trường Lãnh Đạo.
Hội Nhóm: Trong khi việc một linh mục hội nhóm với các linh mục bạn của mình là điều tự
nhiên, nhưng điều này không phải lúc nào cũng thực hiện được. Nhưng theo thiển ý của tôi, điều
này thậm chí không phải là điều đáng ao ước theo đúng triển vọng của việc phát triển tâm linh
của linh mục, mặc dù không chối bỏ tính cách quan trọng của linh mục có các linh mục khác làm
bạn. Dù sao đi nữa, nếu vị linh mục Linh Hướng ân cần thăng tiến trong nỗ lực sùng đạo, học
đạo và hành đạo thì việc Hội Nhóm không những giúp ích mà còn rất quan trọng.
Ultreya: Là một Cursillista, vị Linh Hướng cũng sẽ muốn tụ tập với các bạn Cursillistas trong
một buổi Ultreya thường xuyên. Là Linh Hướng, việc tham dự Ultreya rất quan trọng, và tại
Ultreya, ngài nên tiếp tục công việc hướng dẫn, giảng huấn và thực thi việc lãnh đạo tinh thần.
Tuy nhiên, những trách nhiệm chính thức của ngài tại Ultreya không bao quát, và có thể chỉ giới
hạn trong việc hướng dẫn đọc kinh kết thúc. Vị linh mục cũng có thể được nhờ đúc kết các chia
sẻ chứng nhân Ngày Thứ Tư.
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Trường Lãnh Đạo: Như đã đề cập ở trên, và được lặp lại ở đây cũng chỉ để nói rằng việc tham
gia Trường Lãnh Đạo là một phần hành thông thường trong những sinh hoạt Ngày Thứ Tư của
linh mục, nhằm giúp ngài thấu hiểu thâm sâu hơn đặc sủng của Cursillo và tính cách năng nổ của
hoạt động PT Cursillo.
Các Nguy Cơ Phải Tránh Xa
Vì tình trạng thiếu linh mục làm linh hướng càng ngày càng gia tăng, cho nên một số nguy cơ
sau đây làm cho mục vụ Cursillo kém hiệu năng:
a) Vãng Lai: Một linh mục thường hay nhận lời phục vụ trong một Khóa Cursillo Cuối
Tuần mặc dù biết rằng mình không thể tham dự Khóa Học từ đầu đến cuối. Nếu ngài đi
ra đi vào như thế để có thể vừa phục vụ Khóa Học vừa lo cho giáo xứ của mình, hậu quả
sẽ là sự hiện diện của ngài cho các khóa sinh không được thỏa đáng, và đôi khi việc chia
sẻ các bài nguyện gẫm và trình bày các Rollos phải tìm người điền khuyết.
b) Không Hòa Mình Với Nhóm Trợ Tá. Nếu vị linh mục Linh Hướng coi công việc mục
vụ của mình chỉ vỏn vẹn trình bày các bài “nói” cho Khóa Học, và không thật sự thông
phần vào việc đào luyện nhóm trợ tá thì việc mục vụ ấy sẽ không tương xứng. Điều quan
trọng là ngài phải coi chính mình là một thành viên của nhóm trợ tá, chia sẻ trong tiến
trình chuẩn bị cho Khóa Học và có một phần hành bổ túc cho công việc của các thủ lãnh
giáo dân.
c) Thích Ứng Với Hoàn Cảnh. Bởi vì không thấu hiểu Phong Trào Cursillo và cách thức
các thành phần trong PT hòa nhập với nhau, đôi khi vị Linh Hướng sẽ thích ứng các
Rollos mình trình bày theo cách riêng làm cho sứ điệp bị bóp méo hoặc không xác nhận
hướng đi của các Rollos giáo dân. Sự kiện này rất quan trọng là các Rollos của Linh
Hướng phải trung thành với bản chất và mục đích của mỗi Rollo và của mỗi bài nguyện
gẫm, và phải nối kết với toàn bộ khuôn mẫu của Khóa Cursillo Cuối Tuần (Fr. Syd
Mifflin, Spiritual Advisor, Canadian Catholic Cursillo Movement - Cursillo de Cursillos
Workshop in English, July 2009).”
Bài viết nhan đề “Vai Trò của Giáo Dân, Giáo Sỹ và Tu Sỹ Có Lời Khấn” trong Thư Tín Văn
Phòng Trung Ương tháng Ba năm 1996, đã ghi như sau: Vai trò chính của linh mục trong PT
Cursillo và Khóa Học Ba Ngày là tạo cơ hội cho các Cursillistas trợ tá và các tham dự viên có
thể lãnh nhận các Bí Tích (đặc biệt là bí tích Hòa Giải và Thánh Thể). Các linh mục cũng nên
hiện diện cho những ai cần linh hướng. Các linh mục lãnh trách nhiệm trình bày những bài chia
sẻ về Tín Lý, hướng dẫn đời sống thiêng liêng, và nguyện gẫm. Điều quan trọng là các linh mục
cố kiềm chế không nên “khi ẩn khi hiện” trong các sinh hoạt của PT Cursillo như LM Mifflin đã
lưu ý trước đây (vãng lai). Tất cả các thành phần lãnh đạo trong PT Cursillo cần phải minh
chứng lời cam kết dấn thân của mình vì nó liên hệ đến việc chu toàn sứ vụ tông đồ.
Các phó tế ở trong một hoàn cảnh thật đặc biệt vì là đại diện Giáo Hội với tư cách giáo sỹ, tuy
nhiên hầu hết các phó tế cũng là thành phần của thế giới trần tục nữa. Vì vai trò này mà các phó
tế có thể làm chứng tá phúc-âm-hóa ngay trong thế giới trần tục, tuy nhiên các vị này còn được
xem là giáo sỹ (vì đã được truyền chức thánh) và như thế các phó tế truyền giáo dễ dàng hơn
giáo dân bình thường. Trong khi hầu hết chúng ta ý thức rằng các phó tế truyền giáo cũng khó
khăn (và có lẽ càng khó khăn hơn) trong thế giới trần tục, nhưng các tham dự viên Khóa Cursillo
có thể không ý thức như thế. Vì lý do này mà các phó tế chỉ nên giữ vai trò như một giáo sỹ mà
thôi. Giống như các phó tế, chúng ta càng ngày càng thấy nhiều tu sỹ có lời khấn xâm nhập vào
các môi trường trong thế giới trần tục. Điều bắt buộc là vẫn để các tu sỹ có lời khấn trong vai trò
đại diện Giáo Hội và như thế các tu sỹ này cần nâng đỡ, trợ lực và bổ túc các công việc của linh
mục, như đã ghi trong Sắc Lệnh về Tông Đồ Giáo Dân. Các phó tế và tu sỹ có lời khấn cũng cần
phải hiện diện cho những cá nhân tìm hướng dẫn đời sống thiêng liêng.
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Trong thực tế, chúng ta phải chấp nhận sự kiện này là ngày nay chúng ta có ít linh mục hơn, và
những linh mục này có nhiều trách nhiệm để chu toàn. Do đó, tìm một linh mục cho mọi sinh
hoạt của PT Cursillo lại càng khó hơn. Như thế, Thiên Chúa ban cho chúng ta các linh mục và
chúng ta cần nghiên cứu việc sử dụng các linh mục sao cho có hiệu quả tốt. Điều quan trọng là
chúng ta thấu hiểu vai trò của linh mục và để tâm hoàn thành vai trò đó. Dĩ nhiên, chúng ta muốn
có một Cursillista linh mục lãnh nhận vai trò này, nhưng sẽ có những trường hợp ngoại lệ. Hơn
nữa, chúng ta có thể tìm các phó tế và tu sỹ có lời khấn để trình bày các Rollos của linh hướng và
các bài nguyện gẫm cho các Khóa Cursillo dành cho phái nam hay phái nữ. (Thư Tín VPTƯ,
tháng Ba 1996 * Vai Trò của Giáo Dân, Giáo Sỹ và Tu Sỹ Có Lời Khấn).
Kết Luận
Đức Thánh Cha Bê-nê-đíc-tô XVI, trong bài diễn văn đọc trước các vị tham dự Hội Nghị Giám
Mục về các Phong Trào Giáo Hội trong buổi triều yết riêng ngày 17-5-2008, đã cho các giám
mục những lời hướng dẫn vô giá liên quan đến thái độ của các giám mục đối với những đặc sủng
mà Chúa Thánh Linh ban cho Giáo Hội trong thời đại chúng ta. Đức Thánh Cha đã nói, “Các
Phong Trào Giáo Hội là một trong những canh tân quan trọng nhứt do Chúa Thánh Linh tác
động linh ứng trong Giáo Hội nhằm giúp chu toàn Công Đồng Vaticanô II.” Ngài nói tiếp, “Làm
sao có thể thực hiện được nếu không cùng lúc ý thức rằng sự mới mẽ ấy vẫn còn chờ đợi để được
mọi người thông hiểu một cách đúng đắn theo chương trình của Chúa và sứ vụ của Giáo Hội
trong bối cảnh của thời đại chúng ta? … Đức Thánh Cha tiếp tục, “Nhiều thành kiến, nhiều hình
thức chống đối và nhiều áp lực đã được vượt qua. Nhiệm vụ quan trọng là xúc tiến một sự linh
giao hoàn bị hơn trong mọi phần tử của Giáo Hội, hầu tất cả mọi đặc sủng có thể, nhờ đặc tính cá
biệt, đóng góp một cách tự động và trọn vẹn vào việc giáo hóa Nhiệm Thể Chúa Kitô.”
“Tôi xin quý chư huynh hãy tiếp cận các phong trào này với lòng thương mến ….. Việc thỏa mãn
những nhu cầu của các phong trào một cách thật đằm thắm đòi buộc chúng ta phải thông hiểu
thấu đáo hoàn cảnh của họ, không nên có những ấn tượng thiển cận hoặc phán đoán coi thường
họ. Điều này cũng giúp ích chúng ta nữa, đó là phải hiểu rằng các phong trào Giáo Hội không tạo
thêm vấn đề khó khăn hay nguy cơ chồng chất lên trên công tác của chúng ta đã khó khăn nhiều
rồi. Không phải vậy đâu! Những phong trào này là một món quà của Thiên Chúa, một nguồn tài
nguyên quý giá để phong phú hóa toàn thể cộng đồng Kitô hữu với đặc sủng của họ.”
“Những người được ơn gọi làm công việc phán đoán và hướng dẫn không nên chi phối các đặc
sủng nhưng hãy đề phòng nguy cơ bóp nghẹt các ơn này, chống lại chước cám dỗ tiêu-chuẩn-hóa
những gì Chúa Thánh Linh muốn tạo nên tình trạng đa dạng hầu đóng góp vào việc xây dựng và
phát huy Nhiệm Thể Duy Nhứt của Chúa Kitô, mà cũng chính Chúa Thánh Linh làm cho vững
bền trong hiệp nhất.” (Xin đọc nguyên bản bằng Anh ngữ trong trang nhà sau đây:
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2008/may/documents/ )
ĐẠI HỘI CURSILLO® TOÀN QUỐC KỲ THỨ 20
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 20 tại đại học thuộc Dòng Tên Rockhurst University ở
Kansas, MO, đã khai mạc chiều thứ Năm, 29-7-2010, với trên 460 thành viên của PT Cursillo
toàn quốc tham dự đã đến từ nhiều giáo phận khắp Hoa Kỳ. Bạn bè hớn hở gặp lại nhau từ các
Đại Hội trong những năm trước, tay bắt mặt mừng. Những thành viên tham dự lần đầu tiên cũng
cảm thấy ấm lòng trong tình thân thương biểu lộ khi các Cursillistas tụ hội với nhau. Đó là điều
hiển nhiên!
LM David Knight, trong phần khai mạc tối thứ Năm, đã chia sẻ một bài nguyện gẫm tuyệt vời về
chủ đề của Đại Hội “Người Đầy Tớ Vô Dụng”, khuyến khích chúng ta kiên trì trong sứ vụ truyền
August 2010 National Mailing

6

giáo của chúng ta. Đại Hội năm nay được chúc phúc đặc biệt vì có sự hiện diện của ba giám
mục, một số linh mục, phó tế, và tu sỹ nam nữ. Các buổi hội thảo năm nay gồm có các Rollos
nhắm đến các thành phần lãnh đạo Cursillo cấp giáo phận và miền cũng như các Cursillistas nói
chung đang nỗ lực kiên trì trong cuộc sống Ngày Thứ Tư và giúp phục vụ PT Cursillo trong giáo
phận của mình hữu hiệu hơn. Mọi người tham dự rất hài lòng vì chỗ ở trong khuôn viên Đại Học
Rockhurst rất tiện nghi, mát mẻ, thức ăn ngon, và tình bạn thắm thiết. Mỗi kỳ Đại Hội Cursillo
hằng năm tạo cơ hội cho các Cursillistas hiểu biết sâu sắc hơn Đặc Sủng Hình Thành các Khóa
Học Hỏi về Kitô Giáo hay Phong Trào Cursillo nói chung.
De Colores!
THĂNG TIẾN ĐỨC TIN CÔNG GIÁO
Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc tiếp tục cộng tác với Lighthouse Catholic Media, một chi
nhánh của Saint Joseph Communications (Cơ Sở Truyền Thông Thánh Giuse). Chi tiết được
phổ biến trên Trang Nhà của PT chúng ta: www.cursillovietinusa.com hay www.natlcursillo.org.
QUÀ TẶNG HIỆN KIM
Phong Trào Cursillo® Toàn Quốc hân hoan đón nhận với lòng biết ơn mọi đóng góp bằng hiện
kim để giúp PT đẩy mạnh sứ vụ loan báo Tin Mừng của Phong Trào. Mọi đóng góp đều được trừ
thuế lợi tức.
TRUNG TÂM CURSILLO® TOÀN QUỐC
Trung Tâm Cursillo® Toàn Quốc sẽ đóng cửa thứ Hai, 6-9-2010, nhân dịp Lễ Lao Động. Sẽ mở
cửa trở lại ngày thứ Ba, ngày 7-9-2010, lúc 9 giờ 00 sáng (giờ Texas). Xin vui lòng ghi nhớ để
tránh liên lạc vào ngày giờ ghi trên.
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN & HY SINH HẢM MÌNH (PALANCAS)
Thứ Hai
- Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận
Thứ Ba
- Cầu cho các Trường Lãnh Đạo
Thứ Tư
- Cầu cho các Cursillistas khắp Hoa Kỳ
Thứ Năm
- Cầu cho các công tác Tông Đồ của PT Cursillo®
Thứ Sáu
- Cầu cho các Khóa Cursillo®Cuối Tuần
Thứ Bảy
- Cầu cho Ban Điều Hành OMCC (Cơ Quan Hoàn Vũ) và NACG (Nhóm Bắc Mỹ)
Chúng ta hãy tiếp tục thực hiện Palancas, cầu nguyện cho nhau và cho Phong Trào Cursillo®
Toàn Quốc.
Phục vụ anh chị em trong Chúa Kitô,
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành PT Cursillo®Toàn Quốc
Ceferino Aguillón – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo®nói tiếng Anh
Jorge Barceló – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo®nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Thông Tinh Lê – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo®nói tiếng Việt
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