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Các bạn Cursillistas thân mến trong Chúa Kitô:
Trong khi chúng ta tiếp tục cuộc lữ hành về Thành Thánh Giêrusalem mới, thiết nghĩ thỉnh
thoảng cũng cần xác nhận sự ăn năn hối cải là một tiến trình đang xảy ra, và chúng ta có thể cải
thiện chính mình thường xuyên qua ơn sủng của Thiên Chúa. Điều này không có nghĩa là chúng
ta phải nhận lỗi và cảm thấy không xứng đáng, mà là chúng ta nên thường xuyên xa lánh tội lỗi
cùng sự dữ và luôn luôn hướng về Cha chúng ta trên trời. Nói cách khác, chúng ta phải luôn luôn
tìm cách thăng tiến trong ba chiều kích của kiềng 3 chân nội tâm chúng ta: lòng Sùng Đạo (tâm),
nhờ Học Đạo (trí), và qua Hành Đạo (ý chí), giúp chúng ta có khả năng và quyết tâm hy sinh ý
chí trần tục của mình để vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa. Và có cách nào cảm nghiệm điều này
hay hơn trong Nhóm Thân Hữu chúng ta và với cộng đồng Cursillo lớn mạnh trong buổi Ultreya!
Trong các bài viết của mình, Ông Eduardo Bonnín có thói quen nhắc chúng ta “Cursillo không
phải là một biến cố trong đời sống chúng ta, nhưng đó là phương tiện, phương cách, và là hình
thức để đoan chắc rằng cuộc đời chúng ta là một biến cố” (El Cursillo no es un acontecimiento
de la vida, sino... el medio, la manera, la forma de ir consiguiendo que la vida sea un
acontecimiento - Reflexiones (Những Suy Tư của Ông Eduardo Bonnín.) Điều này có ý muốn
đoan chắc đời sống chúng ta là một biến cố sẽ xảy đến phù hợp với tiềm năng của chúng ta, và
để chấp nhận những giới hạn của chúng ta hầu có thể sống đúng niềm xác tín của minh. Về
phương diện này, cuộc đời chúng ta trở thành một biến cố trong đó ý nghĩa SÙNG ĐẠO củng cố
ý chí của chúng ta để tuân theo những quyết định của mình; trong đó chúng ta sống một phương
pháp học hỏi tạo thuận lợi cho nhiều tình bạn triển nở nhờ có tính cách thường xuyên; và hơn thế
nữa, trong đó chúng ta sẵn sàng đúng lúc để có hành động thích hợp trong cuộc sống cá nhân và
cộng đồng của chúng ta.
Hành xử như thế giúp chúng ta có được khuynh hướng kết hiệp với đời sống của Ba Ngôi Thiên
Chúa nhờ Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo; chúng ta được giới thiệu vào trong Gia Đình Thánh
nhờ Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và với Chúa Kitô. Nhờ thế chúng ta có thể vui hưởng tình thân
thiết của Ba Ngôi Thiên Chúa, và thông phần trong đời sống tràn trề tình yêu của Ba Ngôi, và
tràn ngập hạnh phúc của tình yêu bao la mà qua tình yêu này, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa
Thánh Thần thương yêu nhau trong sự hiệp nhứt của bản tính thiêng liêng của Thiên Chúa. Được
sống hạnh phúc trong niềm hạnh phúc của Thiên Chúa, và được hạnh phúc khi hiểu rằng không
cần thứ gì khác có thể thêm vào niềm hạnh phúc này.
Hiệp thông trong đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi tức là nhờ đức tin sống động mà hiệp thông
trong tình yêu vô biên, và nhờ đó Thiên Chúa Cha yêu thương thế gian đến nỗi đã sai Con Một
yêu quý của Người xuống thế gian để cứu chuộc tất cả chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần trong
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Giáo Hội của Người. Hiệp thông trong đời sống của Ba Ngôi Cực Thánh là giữ cho linh hồn
chúng ta ở trong trạng thái sẵn sàng, luôn tỉnh thức, và đôi lúc nôn nao để trong chốn thâm sâu
tĩnh lặng, chúng ta có thể hiệp thông trong Thánh Ý Thiên Chúa Quan Phòng đầy nhân ái vô biên
hướng dẫn những tiểu tiết nhỏ nhứt trong cuộc đời của chúng ta, hướng về mục đích duy nhứt
mà Thiên Chúa đã đặt để: đó là chúng ta thông phần trong đời sống của Gia Đình Thiên Chúa,
trong tư cách là con cái trong Chúa Con, là Thiên Chúa, là Vua và là Đấng Cứu Thế, đó là Chúa
Giêsu Kitô.
Hiệp thông trong đời sống của Thiên Chúa Ba Ngôi là hiệp thông trong toàn bộ kế hoạch yêu
thương nhằm tìm cách quy tụ mọi người lại với nhau trong sự hiệp nhứt trong tình bác ái Chúa
Kitô, “để tất cả nên một” (Gioan 17:21), giống hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi, và để “chỉ có một
Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người và trong mọi người” (Êphêsô 4:1-6).
De Colores!
Victor Lugo
Giám Đốc Điều Hành
KHAI TRIỂN MỐI LIÊN HỆ MẬT THIẾT VỚI CHÚA KITÔ
Phong Trào Cursillo cho chúng ta một phương pháp xác thật để chúng ta có thể sống những điều
căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực trong các môi trường Chúa gởi đến. Phương pháp này là
kiềng ba chân nội tâm chúng ta: Sùng Đạo (Tâm), Học Đạo (Trí), và Hành Đạo (Ýchí). Những
đặc tính này phù hợp với các phần vụ căn bản của con người phàm; tức là, suy nghĩ, mong muốn,
và hành động; các hành động tự chúng phù hợp với các nhân đức thần học Tin, Cậy và Mến.
Chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước hết. Làm thế nào chúng ta biết
được điều này? Bởi vì Chúa Giêsu Kitô, khi hành động theo Thánh Ý Chúa Cha, tự hiện thân
làm người phàm để cứu chuộc nhân loại, và cho chúng ta sự hiểu biết, sự sống và tình yêu của
Chúa Cha được nối dài qua và trong Chúa Thánh Thần là Đấng làm cho Chúa Kitô hiện diện
trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta trở nên đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần.
Chúa Giêsu Kitô vâng phục Thánh Ý Chúa Cha đến độ Người chịu Khổ Nạn, chịu Chết và như
thế Chúa đã chết vì chúng ta. Qua những hy sinh này, Chúa Giêsu rõ ràng đưa vào thế gian một
tình yêu thương chân thực chưa được mặc khải cho đến khi chính Chúa Kitô đã sống thực tình
yêu ấy. Nhờ vậy, một cách cụ thể và không thể chối cải được, Chúa Giêsu đã có thể chứng minh
Chúa đã hiểu rõ và bày tỏ tình thương của Chúa như thế nào: “Không có tình thương nào cao cả
hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Gioan 15:13).
Cuộc Khổ Nạn và cái Chết của Chúa Giêsu phải dẫn đưa chúng ta suy gẫm về tình thương Chúa
dành cho chúng ta, không những trong tư cách một cộng đồng tín hữu, nhưng cũng trong tư cách
cá nhân của mỗi người chúng ta. Chúa yêu thương từng người chúng ta tha thiết và sâu đậm.
Cuộc Khổ Nạn và cái Chết của Chúa Giêsu cũng phải dẫn đưa chúng ta suy gẫm và hiểu rằng là
môn đệ phải trung thành theo Chúa, chúng ta được mời gọi và được mong đợi theo Chúa khi bị
chê ghét, bị nhạo báng, thậm chí còn bị bách hại bởi những kẻ coi Phúc Âm như là mối đe dọa
cách họ suy nghĩ, ước muốn và hành động. Chúng ta phải ghi nhớ lời Chúa Giêsu “Nếu thế gian
ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước… Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà”
(Gioan 15:18, 20).
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Cho nên tình yêu là món quà của chính mình và lòng ước muốn bạn hữu mình được hạnh phúc;
một tình yêu vẹn toàn đến độ ta muốn hy sinh ngay cả mạng sống mình cho bạn hữu. Gương
sáng về lòng rộng lượng như thế này có rất nhiều trong Tân Ước; thí dụ trong Thư gởi Tín Hữu
Roma 5:8, Thánh Phaolô viết, “Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là
những người tội lỗi; đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta” (Roma 5:8).
Thiên Chúa còn đi xa hơn thế nữa. Thánh Gioan đã ghi lại, “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào,
Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” (Gioan
15:9). Do đó, không còn nghi ngờ chỉ có tình yêu phàm tục mà thôi; tình yêu của Chúa Kitô
cũng là tình yêu thiêng liêng. Yêu thương như Chúa Kitô là yêu thương cả về phương diện thiêng
liêng lẫn phương diện phàm tục; chia sẻ trong tình yêu của chính Thiên Chúa và ban phát tình
yêu ấy cho tha nhân nữa.
Trong một ý nghĩa nào đó, toàn vẹn sự thật là tình yêu, bởi vì Thánh Gioan nói cho chúng ta biết
“Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Gioan 4:8). Yêu là chiếm đoạt Thiên Chúa và chính chúng ta mải
mê vào Thiên Chúa; đó là tình yêu Thiên Chúa trong chúng ta, được hiệp thông nhờ sự hiện diện
của Ba Ngôi Thiên Chúa, nhờ đó chúng ta sẽ được hoán cải để sống mải mê trong ơn thánh, luôn
luôn được ánh sáng Lời Chúa chỉ đường dẫn lối. Và như thế tình yêu Thiên Chúa được biểu lộ
trong chúng ta, hoán cải chúng ta và đồng hóa chúng ta với Ba Ngôi Thiên Chúa qua sự kết hiệp
với Chúa Giêsu Kitô.
Vì thế, điều tối cần thiết đối với chúng ta là phải có sự liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu Kitô để
lòng Sùng Đạo của chúng ta được xác thực. Và để cho sự liên hệ mật thiết này với Chúa Giêsu
Kitô bắt đầu hoặc được hâm nóng lại với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Vua và là Đấng
Cứu Thế, chúng ta phải chết đi cho thái độ tự cao tự đại và ý chí phàm tục của mình.
Cuộc đời của Thánh Phaolô, quan thầy của PT Cursillo, là một thí dụ hoàn hảo như tấm gương
để chúng ta soi rọi tình trạng Sùng Đạo của chúng ta như thế nào; mối liên hệ mật thiết của
chúng ta với Chúa Giêsu Kitô ra làm sao. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Thánh Phaolô đã
giúp ngài nhận thức được tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã ban cho ngài, giúp ngài tự gặp mình,
một cuộc gặp gỡ với chính mình đã làm cho thánh nhân nhận ra tình trạng tội lỗi của mình, sự
bất lực yếu hèn và tình trạng hư vô của mình. Chỉ có nhờ cuộc gặp gỡ này với Chúa Giêsu mà
Thánh Phaolô ý thức rằng chẳng có điều gì khác đáng quan tâm ngoài việc phân biệt và vâng
theo Thánh Ý Chúa.
Nhờ mối liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu mà chúng ta cảm nghiệm được ơn tha thứ và tình yêu
của Thiên Chúa, khả năng từ bỏ ý riêng, và sự tín thác, và vâng phục Thiên Chúa, và nhờ vậy trở
nên môn đệ của Thầy Giêsu Kitô, và hy sinh ý riêng chúng ta và để Chúa Giêsu soi sáng những
nơi kín đáo trong linh hồn chúng ta.
Nếu chúng ta không cảm nhận sự hư vô của mình và hằng ngày suy gẫm về cuộc Khổ Nạn, sự
Chết và Phục Sinh của Chúa, chúng ta sẽ dễ bị sa ngã rơi vào một niềm tin sai lầm, nghĩ bậy rằng
nhờ nỗ lực của chính chúng ta mà chúng ta có thể sống một đời sống đạo đức.
Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, là Thiên Chúa thật và là con người thật, phải là cùng
đích của tất cả các việc đạo đức của chúng ta, nếu không thì sùng kính trở nên sai quấy và gây
hiểu lầm. Ngài là Alpha và Omega, là khởi đầu và kết thúc của tất cả mọi thứ. Thánh Phaolô nói
rằng, “Chính Người là Đấng chúng tôi rao giảng, …. để giúp mỗi người nên hoàn thiện trong
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Chúa Kitô. Chính vì mục đích ấy mà tôi phải vất vả và chiến đấu nhờ sức lực của Người hoạt
động mạnh mẻ trong tôi” (Côlôxê 1:28-29).
Vì chỉ ở trong Người, ta mới có dư đầy Thánh Thần Thiên Chúa và ơn sủng viên mãn, nhân đức
và sự hoàn thiện. Chỉ ở trong Người, chúng ta mới được chúc phúc với nhiều ơn thiêng liêng.
Người là bậc Thầy duy nhứt mà chúng ta phải học hỏi; là Chúa duy nhứt mà chúng ta phải nương
tựa, là Đầu duy nhứt mà chúng ta phải kết hiệp và là mẫu mực duy nhứt chúng ta phải biến thành
hiện thực.
Người là vị Y Sỹ có thể chữa lành chúng ta, là Đấng Chăn Chiên duy nhứt có thể nuôi nấng
chúng ta, là Con Đường duy nhứt có thể dẫn dắt chúng ta, là Chân Lý duy nhứt mà chúng ta có
thể tin được, là Sự Sống có thể làm cho chúng ta có ý thức và luôn luôn thăng tiến trong ơn
thánh. Chỉ một mình Người là tất cả đối với chúng ta và chỉ một mình Người mới có thể thỏa
mãn mọi ước muốn của chúng ta.
Chúng ta không được ban cho danh xưng nào khác ở trần gian này mà nhờ danh xưng ấy chúng
ta có thể được cứu rỗi. Thiên Chúa đã không đặt nền tảng nào khác ngoài Chúa Giêsu cho chúng
ta được cứu rỗi, hoàn thiện và vinh danh. Trong khi Chúa Giêsu sống trong chúng ta, nếu chúng
ta sống trong Người, chúng ta không cần sợ hãi gì cả.
Mỗi giờ trong đời sống chúng ta phải dần dần chiếu tỏa một Chúa Giêsu Kitô bình thường, hiện
hữu, và sống động. Cốt lõi của Tin Mừng là Thiên Chúa, qua Chúa Giêsu Kitô, yêu thương
chúng ta, như lời phát biểu của Thánh Phaolô, “Hiện nay tôi sống trong xác phàm, là sống trong
niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Galát 2:20). “… Thiên
Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em …” (Galát 4:6). “ ...vì đối với
tôi, sống là Đức Kitô, ..” (Phil. 1:21).
Trong Rollo “Sùng Đạo”, nên thánh được định nghĩa như là “hướng đi của cả cuộc đời đến với
Chúa”. Hướng đi ám chỉ con đường, một lối đi, một viễn ảnh, một nơi chốn xác định mà chúng
ta đang đi tới và cả cuộc đời chúng ta đang hướng về Chúa. Chúng ta không chia đức tin chúng
ta thành từng ngăn. Chúng ta không thể cho Chúa chỉ một phần của chúng ta. Phải cho tất cả
hoặc không cho gì cả nếu cuộc hoán cải của chúng ta vẫn còn hiệu lực. Các bạn hãy nhớ lại lời
chế giễu những quan niệm sai lầm về lòng mộ đạo được mô tả trong Rollo ‘Sùng Đạo’: ông bà
“từ” nhà thờ, giữ đạo với những lễ lạc bề ngoài, người Pharisiêu độc quyền giữ đạo. Vấn đề khó
khăn của lòng sùng đạo lệch lạc là đời sống tâm linh chúng ta trở thành không gì khác hơn là “lễ
lạc bề ngoài” và chỉ biết lo cho riêng mình.
Hướng trọn cuộc đời về với Thiên Chúa – một cuộc hội ngộ với Thiên Chúa đầy tình thương và
riêng tư được mặc khải cho chúng ta qua Chúa Giêsu Kitô – trước hết bao gồm việc hiểu biết
Chúa Giêsu Kitô. Hiểu biết Chúa Giêsu có ý nghĩa sâu sắc, hơn là chỉ biết về Người mà thôi.
Chúng ta hiểu biết Chúa Giêsu khi chúng ta hội ngộ mật thiết với Người. Mục tiêu của mọi hành
động của con người phàm chúng ta là làm cho Chúa Kitô thành hiện thực để Người trở nên
nguồn tình yêu Thiên Chúa đối với tất cả mọi người chúng ta gặp để chúng ta có thể nói rằng,
“Tôi tin bởi vì chính tôi đã gặp riêng Chúa Kitô. Người đã làm tôi xúc động.”
Việc hiểu biết Chúa Kitô do chính Chúa Kitô truyền đạt, không chỉ qua những lời nói và hành vi
của con người phàm mà thôi. Người ta phải tự tìm đến Chúa Kitô mà chúng ta không hay biết và
phải tự họ chấp nhận Chúa. Chia sẻ Đời Sống chúng ta trong Chúa Kitô với bạn bè chúng ta sẽ
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giúp họ có khả năng gặp gỡ chính họ nhờ ơn sủng Thiên Chúa và có khuynh hướng khởi sự hoán
cải. Chúng ta phải nhớ rằng việc ăn năn hối cải (metanoia) chỉ có thể xảy ra khi tâm hồn thay đổi
và sự thay đổi ấy không thể có, nếu Chúa Kitô bị thu nhỏ trong giáo điều hoặc trong một quy tắc
truyền thống đức tin.
Hướng trọn cuộc đời chúng ta về với Thiên Chúa có nghĩa là theo Chúa Kitô và đi theo Chúa
Kitô không giống như theo một ý tưởng, một triết lý hay một giáo điều, mà cao siêu hơn thế nữa.
Theo Chúa Kitô có nghĩa là hiến dâng cuộc đời chúng ta cho con người của Chúa Kitô. Chúa
Giêsu đã nói, “Hãy theo tôi.” “Metanoia” không phải là một sự chuyển đổi qua một hệ thống,
một triết lý hay một sứ điệp, nhưng có nghĩa là chuyển hướng tâm hồn chúng ta hoàn toàn thuộc
về Thiên Chúa. Thánh Phaolô nói với chúng ta trong Thư gởi Giáo Đoàn Êphêxô, “Xin cho anh
em, nhờ lòng tin, được Đức Kitô ngự trong tâm hồn …” (Êphêxô 3:17). Theo Chúa Kitô không
phải lúc nào chúng ta cũng được hưởng vinh quang và bổng lộc. Không phải loại bổng lộc thuộc
thế gian, mà là loại bổng lộc sinh lợi cho đời sống vĩnh hằng của chúng ta. Cùng lúc ấy, theo
Chúa Kitô không phải lúc nào cũng dễ dàng, và thường rất phiền toái. Phúc Âm theo Thánh
Gioan kể lại rằng Chúa Giêsu báo trước Thánh Phêrô một ngày nào đó người khác “sẽ dẫn anh
đến nơi anh chẳng muốn” (Gioan 21:18). Cuộc đời chúng ta trong Chúa Kitô thường dẫn đưa
chúng ta đến những đoạn đường mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng nỗi, ngay cả khi
con đường chông gai khó khăn, nhưng đi trên con đường ấy cũng đáng công lắm.
Khi chúng ta nói về sự hoán cải, đôi khi chúng ta chỉ để ý những gì có vẻ khả quan và bỏ đi phần
còn lại. Với Chúa Kitô không thể hành xử như thế được. Những hoàn cảnh và trạng thái của
chúng ta hằng ngày luôn luôn là một phần Đời Sống của chúng ta trong Ơn Sủng. Theo Chúa
Kitô không dễ dàng đâu, nhưng muốn giữ cho Tình Yêu của Chúa sống động trong ta, chúng ta
phải luôn luôn canh tân chính mình. Đó là lý do tại sao Hội Nhóm và Ultreya là những phương
tiện cần thiết để chia sẻ nỗ lực Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo của chúng ta. Nếu chúng ta cố
công sống Đời Sống trong Chúa Kitô một mình và trong giới hạn của mình, chúng ta phải chịu
thất bại mà thôi. Hằng ngày chúng ta không canh tân sự hoán cải lúc khởi đầu, tình yêu dành cho
Thiên Chúa sẽ tan biến nhanh chóng.
Thánh Gioan Thánh Giá mô tả giai đoạn thứ ba và cuối cùng của đời sống tâm linh như là Giai
Đoạn Kết Hiệp. Hình ảnh mà thánh nhân sử dụng là hình ảnh khúc củi và ngọn lửa. Một khúc
củi (tâm hồn) được ném vào trong ngọn lửa (Thiên Chúa) và rốt cuộc khúc củi bị lửa thiêu rụi và
ngọn lửa sáng rực lên. Đó là hình ảnh của việc hoán cải của chúng ta đối với Chúa Kitô. Chúng
ta bị cuốn hút trong Tình Yêu của Chúa và sống trọn vẹn trong Chúa.
Tuy nhiên, khi từ bỏ đời sống Sùng Đạo xác thực, Đời Sống chúng ta trong Chúa Kitô tan biến
mất; nhưng nếu chúng ta nghĩ đến chiếc kiềng ba chân nội tâm của chúng ta, chúng ta sẽ nhìn
thấy chiếc kiềng này như những khúc củi giữ cho mối liên kết mật thiết của chúng ta với Chúa
Giêsu Kitô được mãnh liệt. Đó, Ngày Thứ Tư là như thế đấy, không cho chúng ta những giây
phút sảng khoái nhất thời, nhưng cho chúng ta những gì để duy trì và giữ vững tình yêu Thiên
Chúa được mãnh liệt trong mọi lúc cho đến khi chúng ta vui hưởng dung nhan Thiên Chúa.
Ước gì chúng ta có thể làm vang vọng những lời mà Chúa đã nói qua Thánh Phaolô, “Tôi sống,
nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Galát 2:20). Đây là Sùng Đạo xác
thực – tâm hồn chúng ta sẽ yêu thương như Chúa Kitô và sẽ rộng mở cho chúng ta mang lấy trí
óc của Chúa Kitô (Học Đạo) và rốt cuộc, mang Chúa Kitô trong hành động, thái độ và ý riêng
phàm tục của chúng ta sẽ bị thiêu hủy bởi Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và tất cả
những hành vi phàm tục của chúng ta sẽ trở nên hành vi của Thánh Ý Thiên Chúa.
December 2010 National Mailing

5

TỔNG KẾT NĂM TÀI CHÁNH 2010 (1/10/2009 – 30/9/2010)
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC
Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc kỳ 20 tại Đại Học Rockhurst của Dòng Tên tại Thành Phố Kansas,
TB Missouri, đã khởi sự chiều thứ Năm, 29-7-2010. Có 455 thành viên PT Cursillo Toàn Quốc
Hoa Kỳ tham dự, đến từ Miền Tây xa xăm như California và Miền Đông Hoa Kỳ như Nữu Ước.
Bạn bè gặp nhau từ những Đại Hội lần trước hớn hở chào nhau trong niềm hân hoan khôn tả.
Những Cursillistas lần đầu tiên tham dự cũng vui vẻ cảm nhận sự nồng ấm và tình thương biểu lộ
khi các Cursillistas tụ hội với nhau.
CẤP GIÁO PHẬN
Trong Năm Tài Chánh 2010, có 83% Phong Trào cấp giáo phận đã đóng góp niên liễm hỗ trợ PT
Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ.
Có một vài Hội Thảo đã được Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc và các Điều Hợp Viên Toàn
Quốc (ĐHV/TQ) PT Cursillo tổ chức tại một số giáo phận và miền trong năm qua.
CẤP MIỀN
Đã có bảy Miền được thăm viếng trong năm qua:
• Miền III – CĐ nói tiếng Tây Ban Nha (1 giáo phận), Tháng 10/2009
• Miền VII – CĐ Việt Nam (3 giáo phận), Tháng 3/2010
• Miền XII – CĐ nói tiếng Anh (7 giáo phận), Tháng 4/2010
• Region I – CĐ nói tiếng Anh (11 giáo phận), Tháng 6/2010
• Region IX – CĐ nói tiếng Tây Ban Nha (3 giáo phận), Tháng 6/2010
• Region II – CĐ nói tiếng Anh (14 giáo phận), Tháng 9/2010
• Region VIII – CĐ nói tiếng Tây Ban Nha (13 giáo phận), Tháng 9/2010
Các ĐHV/TQ và Giám Đốc ĐH/TQ đã tham dự cùng với các CĐ Cursillo nói tiếng Anh, Tây
Ban Nha, Phi Luật Tân, và Việt Nam trong một vài cuộc họp mặt cấp Miền.
TÀI LIỆU HỌC TẬP
Đang được tiến hành:
• Tiếng Anh – “Cursillo de Cursillos”.
• Tiếng TBN – “Cursillo de Formación”.
• Tiếng Việt – “Cẩm Nang Chỉ Đạo”.
Các Tài Liệu Được In Lại:
• Tiếng Anh – “Pilgrim’s Guide”, “Cursillo Manual”, “Sponsor’s Booklet”, “Cursillo,
What Is It?, “Leader’s Manual”, “Fundamental Ideas”, “Leader’s Order of Reunion”,
“Group Reunion Sheets”, “Cursillo Brochures”, và “Service Sheets”.
• Tiếng Tây Ban Nha – “Manual de Dirigentes”, “Guia Del Peregrino”, “Ideas
Fundamentales”, ¿A Quien Enviare? Và “Hojas de Servicio”.
• Tiếng Việt – “Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo”.
THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG
Có 6 Thư Tín VPTƯ, bằng 3 ngôn ngữ khác nhau: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt:
• Tháng 10/2009: bài viết Lời Mời Gọi Lãnh Đạo: Một Ơn Gọi.
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Tháng 12/2009: Tâm thư của LM Einer Ochoa, Linh Hướng PT Cursillo TQ, gởi các
Cursillistas, “Năm các Linh Mục” 19-6-2009 – 19-6-2010, một bài viết về Lãnh Đạo
Trong PT Cursillo và tâm thư gởi CĐ Cursillo của Anh Victor Lugo, GĐ Điều Hành PT
Cursillo TQ, Tổng Kết Năm Tài Chánh 2009 (1-10-2008 – 30-9-2009).
Tháng 2/2010: Tâm thư của LM Einer Ochoa, gởi các Cursillistas về Con Người của
Chúa Kitô/ Con Người Trong Nền Tảng PT Cursillo, bài viết của Victor Lugo, GĐĐH,
giới thiệu Tân LM Linh Hướng Toàn Quốc PT Cursillo tại Hoa Kỳ, một bài viết về
Khóa Hội Thảo Cursillo de Cursillos Là Gì?.
Tháng 4/2010: bài viết về Linh Đạo của Thành Phần Lãnh Đạo Cursillo.
Tháng 6/2010: Tâm thư gởi các Cursillistas của Victor Lugo, GĐ/ĐH, và một bài viết về
Đặc Sủng Hình Thành PT Cursillo.
Tháng 8/2010: bài viết về Vai Trò của các Linh Hướng trong PT Cursillo.

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH TOÀN QUỐC
Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (VPĐH/TQ) đã hội họp trong Tháng 11/2009 và Tháng
7/2010. Trong Tháng 11/2009, hai thành viên đã được bầu vào Ủy Ban Quản Trị. Có 10 tân
ĐHV/Miền đã được đề cử để tuyên thệ phục vụ trong VPĐH/TQ. Cơ Cấu này bao gồm 12 Miền
tại Hoa Kỳ. ĐHV/Miền của mỗi nhóm ngôn ngữ trong mỗi Miền phục vụ trong VPĐH/TQ cùng
với vị Giám Mục Linh Hướng và LM Linh Hướng.
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.
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ THỨ 21
Xin vui lòng sắp xếp chương trình để chuẩn bị tham dự Đại Hội Cursillo® Toàn Quốc kỳ thứ 21
sẽ được tổ chức từ ngày thứ Năm, 28-7-2011 đến Chúa nhật, 31-7-2011, tại Đại Học St. Mary’s
University, San Antonio, Texas.
Lệ phí tham dự Đại Hội là $370 mỹ kim, nếu bạn ghi danh trước ngày 31-5-2011. Chúng tôi
khuyến khích các bạn sắp xếp chương trình ngay bây giờ để có thể tham dự Đại Hội Cursillo
Toàn Quốc kỳ 21 bằng cách gởi phiếu ghi danh đính kèm về Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc
trước ngày 31-5-2011. Các bạn có thể ghi danh trên Trang Nhà Cursillo tại địa chỉ sau đây:
www.natl-cursillo.org. Đại Học chỉ có thể thâu nhận 600 người mà thôi. Phòng ngủ tại Đại Học
St. Mary’s rất giới hạn, cho nên xin ghi danh sớm để giữ chỗ. Lệ phí ghi danh bao gồm 3 đêm
ngủ tại Đại Học, ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn sáng, trưa và tối ngày thứ Sáu và thứ Bảy, và ăn sáng
Chúa nhật trước khi chia tay. Sẽ có xe buýt đưa đón thứ Năm, 28-7-2011, từ Phi Trường Quốc
Tế San Antonio International Airport (SAT) đến Đại Học và trở lại phi trường Chúa nhật, 317-2011.
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, theo quy định 501 (c) 3.
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TRUNG TÂM CURSILLO® TOÀN QUỐC
Trung Tâm Cursillo® Toàn Quốc sẽ đóng cửa ngày Áp Lễ Giáng Sinh, thứ Sáu, 24/12/2010, và
ngày Giao Thừa Tết Dương Lịch, thứ Sáu 31-12-2010. Xin ghi nhớ ngày giờ để tiện liên lạc.
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
- Cầu cho Ban Điều Hành OMCC (Cơ Quan Hoàn Vũ) và NACG (Nhóm Bắc Mỹ)
Thứ Bảy
Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và thực hiện Palanca cho nhau, cho Đại Hội Cursillo® Toàn
Quốc kỳ thứ 21 và cho PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ.
Chúng tôi cầu chúc các bạn và gia đình một Mùa Vọng Thánh Thiện và một Năm Mới Hạnh
Phúc trong Chúa Kitô.
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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