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TÂM THƯ CỦA TÂN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PT CURSILLO, HOA KỲ
Quý Cursillistas thân mến,
Xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi hồng ân được phục vụ Người và Giáo Hội của Người trong chức vụ
Giám Đốc Điều Hành PT Cursillo Toàn Quốc. Tôi khiêm cung đón nhận cơ hội được làm việc với Đức
Cha James A. Tamayo, Giám Mục Linh Hướng, tất cả quý Vị Linh Hướng, quí Giáo Dân Chủ Tịch
VPĐH/(T)GP, quý thành viên VPĐH Toàn Quốc và nhân viên VPTƯ, hiên đang phục vụ các
Cursillistas qua PT Cursillo.
PT Cursillo từ trước đến nay vẫn là Ơn Đặc Sủng Nền Tảng, một món quà của Chúa Thánh Linh, qua Vị
Sáng Lập Học Hội Kitô Giáo, đó là ông Eduardo Bonnín. Chúng ta được khuyến khích tiếp tục thăng
tiến PT bằng cách tùng phục mục đích, phương pháp và ý hướng của trọng trách mà Thiên Chúa đã trao
phó.
Mục đích của PT Cursillo tại Hoa Kỳ là giúp đở các Cursillistas và các Kitô-hữu chưa tham dự Khóa
khám phá tình liên kết mật thiết và riêng tư có sẵn giữa họ, với Cha trên trời và với tha nhân; và giúp
mọi người tiến bộ trong cuộc hành trình đến cùng Chúa.
Mọi Cursillistas -- giáo dân và giáo sĩ -- khuyến khích cầu nguyện cho nhau để liên tục và kiên trì hâm
nóng tình liên kết mật thiết của họ với chính mình, với Chúa Kitô và với tha nhân. Khi tự nguyện, chúng
ta mang lấy một thái độ và tâm tình thích hợp để Chúa Thánh Linh có thể hướng dẫn những quyết định
hàng ngày của chúng ta, với một lòng xác tín hầu Thánh Ý Chúa được thể hiện mọi nơi mọi lúc giữa các
tôi tớ đang phục vụ anh chị em mình trong Chúa Kitô và là con Thiên Chúa.
Điều rất quan trọng đối với mục đích của PT Cursillo là chúng ta duy trì lòng trung kiên, trong tình liên
kết của chúng ta và sự ý thức về hiện trạng cải đổi liên tục của chúng ta để thành con người mới. Chúng
ta được khuyến khích phát huy Kitô giáo bằng gương sáng trong cuộc sống tràn đầy hồng ân của Thiên
Chúa.. Đời sống ân sủng giúp ta có đủ hành trang càn thiết hầu có thể chu toàn và phát huy công tác
truyền giáo trong những môi trường liên hệ của chúng ta, khởi sự từ chính chúng ta -- đó là con người,
tạo vật quan trọng nhứt của Thiên Chúa -- cũng chính con người mà Thiên Chúa đã ủy thác chương trình
Cứu Độ của Người.
Là những Kitô Hữu Công Giáo và là Cursillistas, ta phải sống như những tấm gương phản ánh Chúa
Kitô trong mọi hành động. Không cần thiết phải là một thành viên của Trường Lãnh Đạo hay VPĐH
mới có thể loan truyền Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và chia sẻ tình thân ái với Chúa
Giêsu Kitô và với các anh chị em chúng ta.
Bản chất của PT Cursillo là thể hiện chân lý này là loài người có thể liên kết với Thiên Chúa và họ có

thể trở nên hình ảnh tình yêu của Chúa dành cho mọi người họ gặp gỡ. PT có phương pháp riêng để bày
tỏ thực tại này. Phương pháp Cursillo là một phương tiện đặt để con người trong một tư thế thích hợp để
Thiên Chúa cải đổi họ và gia tăng Ân Sủng. Nhờ đó, con người có thể thực thi Thánh Ý Chúa và có
những quyết định đầy xác tín và chung thủy trong tình yêu hầu có được tình bạn liên kết mật thiết với
chính họ, với Thiên Chúa và với tha nhân.
Tôi xin kêu gọi quý anh chị trong Chúa Kitô hãy khuyến khích mọi Cursillistas hiệp ý với PT Cursillo
tại Hoa Kỳ thực hiện Palancas cầu nguyện cho các ý chỉ sau đây: thứ Hai, cầu nguyện cho các VPĐH,
cấp giáo phận, miền và toàn quốc; thứ Ba, cầu cho tất cả các Trường Lãnh Đạo; thứ Tư, cầu cho mọi
cursillistas tại Hoa Kỳ; thứ Năm, cầu cho các công tác tông đồ của PT Cursillo; thứ Sáu, cầu cho các
Khóa Cursillo 3 Ngày.
Chúng ta hãy tiến bước trong cuộc hành trình liên tục về với Chúa Kitô, về với Chúa Cha, qua sự hướng
dẫn của Chúa Thánh Linh, với lời cầu bàu của Mẹ Maria và các Thánh, cùng đồng hành với anh chị em
chúng ta trong công việc xây dựng Vương Quốc Thiên Chúa.
Xin Chúa chúc lành mọi người!
Thân ái trong tình huynh đệ với Chúa Kitô,
Victor Lugo,
Giám Đốc Điều Hành PT Cursillo Toàn Quốc

