THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG
Tháng 10/2004
Bài viết sau đây đã được phổ biến trên Bản Tin Ultreya Toàn Quốc (Anh ngữ/Tây Ban Nha mà thôi), số
cuối cùng, tháng Tám & Chín, 2004, nay được ghi lại trong Thư Tín này để các Cursillistas không mua
Bản Tin cùng được biết.
CÁM ƠN CHỊ BARBARA JONES!
Bản Tin Ultreya Toàn Quốc đã được xuất bản lần đầu tiên tại Phoenix, AZ, năm 1960. Trung Tâm
Cursillo Trung Ương đã nỗ lực thực hiện một bản tin có giá trị dành cho các Cursillistas kể từ ngày ra
mắt.
Trong năm 2000, Chị Barbara Jones đã lãnh nhận trách nhiệm làm Chủ Bút cho Bản Tin Ultreya này.
Tuy nhiên, vào lúc ấy bản tin phải phấn đấu hết sức để tồn tại, vì chi phí ấn loát và phát hành trở nên
mắc mỏ, mà số độc giả dài hạn lại giảm sút. Tuy vậy, Chị Barbara đã vượt mọi khó khăn, và tìm cách
vận động cộng đồng Cursillistas hưởng ứng trở lại và ủng hộ ̣cho Bản Tin.
Trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc năm 2001 tại St. Louis, MO, Chị Barbara đã có sáng kiến thực hiện
một chương trình tưởng thưởng các Giáo Phận và Miền có nhiều độc giả dài hạn. Nhiều Cursillistas
hoan nghênh chương trình này và trong năm 2002 tại Louisville, KY, các Giáo Phận và Miền rất nóng
lòng đón chờ kết quả cuộc thi đua vận động độc giả cho Bản Tin Ultreya.
Ủy Ban Tài Chánh của PT Cursillo họp trong tháng 5/2003 và đã đi đến quyết định đình chỉ việc phát
hành Bản Tin Ultreya. Quyết định này đã căn cứ trên nhiều yếu tố, nhưng tuyệt nhiên không phải vì
phẩm chất kém của Bản Tin hay vì nỗ lực của Chị Barbara không đạt kết quả. Trái lại, chính nhờ nỗ lực
của Chị Barbara mà Bản Tin Ultreya đã cầm cự thêm được 3 năm, lâu hơn ước tính lúc ban đầu.
VPTƯ, thay mặt toàn thể Cursillistas, chân thành cám ơn Chị Barbara về những nỗ lực không ngừng
nghĩ của Chị trong viêc phục vụ PT Cursillo qua Bản Tin Ultreya trong 4 năm vừa qua. Xin Thiên Chúa
chúc lành Chị!
BẢN TIN ULTREYA
Chúng tôi ghi ơn tất cả Cursillistas đã hỗ trợ Bản Tin Ultreya trong suốt những năm qua. Tuy nhiên, việc
đình chỉ Bản Tin Ultreya không có nghĩa là chúng ta sẽ chấm dứt trao đổi thông tin với nhau trên một
diễn đàn toàn quốc. Chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ các chứng từ trên Trang Nhà Internet của chúng ta (Xin
xem Bản Tin Ultreya điện tử trong Thư Tín này). Bản Tin Ultreya đã phục vụ chúng ta trong những năm
qua như một phương tiện truyền thông, nhưng chúng ta không được phép lầm lẫn Bản Tin Ultreya với
chính ý nghĩa của từ ngữ Ultreya. Ultreya là một cuộc hội ngộ mà các Cursillistas tụ họp để chia sẻ cho
nhau những kinh nghiệm của mình trong nỗ lực sống đời sống Kitô hữu. Mỗi Ultreya là một cuộc họp
mặt thật sự để tạo cơ hội cho các Cursillistas chưa có dịp sống với phương pháp hội nhóm thường xuyên
có thể tìm cho mình một kinh nghiệm hội nhóm tại buổi Ultreya.

Điều quan trọng là thành phần lãnh đạo Cursillo phải điều hành các Hội Ultreyas trong CĐ Cursillo tại
giáo phận mình theo đúng các yếu tố thiết yếu của sinh hoạt này và đừng để mình bị lôi kéo hay hướng
dẫn kẻ khác lầm tưởng Hội Ultreya chỉ là một sinh hoạt xã giao được thêm thắt vào, hoặc chỉ là một
phần vụ phải làm cho xong vì bị Phong Trào đòi hỏi. Thật ra, Ultreya là một phần chính yếu trong diễn
trình chia sẻ đời sống Kitô hữu của mỗi Cursillista cho nhau. Những buổi Ultreya cũng là những cơ hội
cho chúng ta sống những điều căn bản để trở thành Kitô hữu đích thực qua ơn sủng của tình bạn. Những
buổi Ultreya là lúc chúng ta sống những gì mà mình đã kinh nghiệm được qua Khóa Cursillo.
Chính Chúa Kitô bảo chúng ta, “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy,
giữa họ” (Mathêu 18:20).
Cảm nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa, gặp gỡ tha nhân và gặp gỡ chính mình không bao giờ chấm dứt. Chính
vì thế mà Ultreya được xem là Ngày Thứ Tư, bởi vì Khóa Cursillo 3 Ngày tiếp tục cho đến ngày Thiên
Chúa gọi ta về nhà Cha. Sự chúng ta đi vào các môi trường mà Chúa trao phó để “đơm bông kết trái tại
những nơi được trồng”, thi hành sứ mệnh của Bí Tích Rữa Tội đúng là sự phải làm; sự chúng ta tập họp
với nhau tại Hội Ultreya để nâng đỡ, củng cố và mang lại niềm vui cho nhau trong khi vui hưởng trọn
vẹn mọi ơn sủng của Chúa cũng là một sự phải làm không kém. Chúng ta “được dậy men” liên tục do ơn
sủng siêu nhiên, cần thiết cho việc chu toàn trách vụ lớn lao là đem Tin Mừng đến cho anh chị em mình.
Kinh Thánh có câu: “Với Chúa mọi sự đều có thể làm được.”
Chúng ta là một cộng đồng hăng say và lúc nào cũng khao khát, khao khát Chúa Cứu Thế sống động nơi
mỗi người anh chị em. Hãy hỗ trợ Hội Ultreya và chia sẻ những trợ lực thiêng liêng nào (nghĩa là những
phương tiện nào) giúp bạn kiên trì trong cố gắng noi theo Chúa Kitô của bạn. Hãy chia sẻ những lúc bạn
cảm nghiệm gần gũi Chúa nhứt. Hãy chia sẻ rằng bạn đang lắng nghe gì, đọc sách nào hay học hỏi điều
gì để giúp bạn hiểu sâu xa hơn chính mình và hiểu sâu xa hơn về Chúa Kitô? Bạn đang suy nghĩ cách
nào giúp bạn trở nên Kitô hữu đích thực? (Tâm tưởng của bạn giống Chúa Kitô hơn ra sao?) Bạn đã chia
sẻ, giới thiệu, và làm chứng Chúa Kitô cho anh chị em mình như thế nào? Thái độ của bạn ra sao đối
với những người Chúa gởi đến cho bạn? Chúa trao những người đó cho bạn bởi vì bạn là người Chúa đã
chọn để được Chúa ban ơn sủng đặc biệt, cần thiết cho việc mang linh hồn họ đến cùng Chúa!
BẢN TIN ULTREYA TRÊN MẠNG LƯỚI ĐIỆN TOÁN
Một mục mới trên Trang Nhà (Website) www.cursillo.org của mạng lưới điện toán VP Cursillo Trung
Ương, đó là Bản Tin điện tử Ultreya, một sản phẩm trên Internet phổ biến những bài chia sẻ chứng từ
của các Cursillistas. Bản tin điện tử này chính thức phát hành 2 tháng một lần, nhưng chu kỳ phát hành
thật ra cũng tùy số lượng bài chia sẻ đã nhận được. Nếu có nhiều bài thì sẽ được phát hành thường
xuyên hơn. Hình thức viết bài cho bản tin này rất đơn giản và chúng ta có thể theo đó mà viết bài. Sau
đây là vài hướng dẫn:
1. Ghi lại bài chia sẻ chứng từ bạn trình bày trong Hội Ultreya.
2. Bài chứng từ cho thấy bạn thực hiện Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo như thế nào.
3. Bài viết không dài quá 500 chữ. Trên bài viết, xin nhớ ghi tên, thành phố và giáo
phận nơi bạn cư ngụ.
Đính kèm bài viết gởi qua điện thư (e-mail) dưới dạng Word (doc.) hay Text (txt.),
cho người phụ trách: wdegler@aol.com . Hướng dẫn chi tiết cũng được tìm thấy trên Trang Nhà của
VPTƯ, www.cursillo.org .
Những bài chia sẻ gởi đến sẽ được một Cursillista tình nguyện xem lại. Đó là anh Ward Degler
(Indianapolis, IN) và nếu cần sẽ có thêm sự giúp đỡ của quý anh Charles Lochmuller (Raleigh, NC), và
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Dale Platteter (Bedford, IN). (Ðối với Cursillistas Ngành nói tiếng Anh: Nếu bạn ngại vì không có khả
năng viết lách bằng Anh Ngữ, xin đừng lo, những người này sẽ giúp đỡ bạn).
Ngoài Bản Tin Ultreya điện tử ra, trang nhà VPTƯ cũng có chỗ để các nơi xin Palanca, liệt kê danh
sách các nơi đã xin Palancas, các sách vở cùng tài liệu về PT Cursillo để đặt mua, cũng như các “tuyến
mạng lưới điện tử” (links) liên kết với trang nhà của các PT giáo phận, một bộ phận giúp tìm kiếm
(search) những tài liệu hoặc những bài viết đã đăng tải trong mạng lưới Cursillo, và cũng có chỗ lưu trữ
các Thư Tín của VPTƯ. Trang nhà này cũng cung cấp miễn phí “mảnh đất” trống trên Internet để thiết
lập các trang nhà cho các PT Cursillo giáo phận từng liên kết với Trung Ương. VPTƯ nghĩ rằng
phương tiện mạng lưới internet là một bộ phận thật sự giúp phát triển và nâng đỡ các phong trào địa
phương, nếu xử dụng đúng cách.
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ THỨ 14 NĂM 2004
Nhân danh VPĐH/TQ, chúng tôi chân thành cám ơn quý giám mục, linh mục, phó tế và toàn thể
Cursillistas đã không quản ngại, hy sinh mọi thứ để tham dự Đại Hội Cursillo Thường Niên tại Seattle,
TB Washington, từ ngày 29/7 đến 1/8/2004. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa Cha đã ban cho Phong Trào
một hồng ân lớn, đó là sự 630 Cursillistas đã về tham dự, và thời tiết rất thuận lợi tốt đẹp. Các
Cursillistas thuộc TGP Seattle đáng được ghi công vì những hy sinh nỗ lực trong công tác tổ chức Đại
Hội. Đa tạ!
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ THỨ 15 NĂM 2005
Có lẽ không quá sớm khi thông báo ngày và địa điểm của Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 15 để quý
bạn ghi nhớ và dành thì giờ tham dự. Đại Hội sẽ được tổ chức tại Đại Học Benedictine College ở
Atchison, Kansas (cách phi trường Kansas khoảng 30 phút lái xe), từ thứ Năm, 28, đến Chúa nhật 31
tháng 7 năm 2005. Xin vào xem bản tường trình và hình ảnh của Đại Hội Cursillo T.Q. tại trang nhà
VPTƯ www.cursillovietinusa.com
SÁCH “FIRST CONVERSATIONS AT CALA FIGUERA”
Ấn bản Anh ngữ của quyển tiếng Tây Ban Nha “1 Conversaciones de Cala Figuera” tạm dịch là “Những
đề tài mạn đàm đầu tiên tại Cala Figuera” vừa phát hành và hiện có sẵn tại VPTƯ, giá $8.00 mỹ kim
mỗi quyển + cước phí. Sách này được ân cần giới thiệu đến các Cursillistas để tìm hiểu thêm về Ơn Đặc
Sủng Nền Tảng Xây Dựng PT Cursillo.
ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO
Chân thành cám ơn tất cả Cursillistas đã hăng say cổ động và tham dự Ngày Đi Bộ Truyền Giáo Thường
Niên Toàn Quốc trong tháng Bảy và tháng Tám. Nếu bạn có ý định tổ chức một Ngày Đi Bộ tại địa
phương của bạn, xin liên lạc với VPTƯ để nhận sự hướng dẫn về cách thức tổ chức. Chúng tôi cũng
cung cấp phiếu mẫu (sample) hứa ủng hộ gây quỹ và áo thung (T-Shirts) với giá $10 mỹ kim mỗi chiếc
($7 mỹ kim gởi lại VPTƯ và $3 MK giữ lại cho PT địa phương). Xin gọi ĐT 214-339-6321 hoặc e-mail
tại địa chỉ sau đây: nationalcursillo.center@verizon.net để biết thêm chi tiết.
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH TOÀN QUỐC (VPĐH/TQ)
VPĐH/TQ gồm có tất cả Điều Hợp Viên Miền (ĐHV/Miền), vị Giám Mục Cố Vấn đại diện HĐGM/HK,
Linh Mục Linh Hướng Toàn Quốc, đã nhóm họp ngày 29-7-2004, nhân dịp Đại Hội Cursillo vừa qua tại
Seattle, WA. Trong phiên họp này, anh Trưởng Ban Tài Chánh đã đề nghị một số điều chỉnh về tài
chánh nhằm phục vụ PT Cursillo hữu hiệu hơn và đã được toàn thể hội nghị chấp thuận. Những đề nghị
ấy như sau:
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Niên Liễm Hỗ Trợ PT Cursillo Toàn Quốc:
Niên liễm vẫn giữ ở mức $400 mỹ kim một năm do mỗi cộng đồng Cursillo giáo phận thuộc từng ngôn
ngữ đóng góp trước ngày 31-1-2005. Để giúp cho sinh hoạt của PT Cursillo Toàn Quốc được ổn định,
biện pháp sau đây sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2005:
Đối với những cộng đồng ngôn ngữ không đóng góp niên liễm trước ngày 1-2-2005, thì sẽ phải đóng
thêm $50 MK tiền phạt vì trễ hạn. Niên liễm tổng cộng sẽ là $450.00.
Nếu không đóng trước ngày 1-5-2005, sẽ phải đóng thêm $50 MK tiền phạt vì trễ hạn lần thứ hai. Niên
liễm tổng cộng sẽ là $500.00.
Những cộng đồng ngôn ngữ nào không đóng góp trước ngày 1-7-2005 thì đặc ân mua sách vở và tài liệu
của PT Cursillo sẽ bị đình chỉ cho đến khi đóng góp niên liễm đầy đủ.
Những Cộng Đồng Ngôn Ngữ còn đang trong thời kỳ mới thành lập hoặc/và gặp khó khăn về tài chánh
không thể đóng góp một lúc thì nên gởi văn thư đến VPTƯ cho biết tình trạng trước ngày 31-1-2005 để
sắp xếp việc đóng góp làm nhiều kỳ.
LỢI TỨC DO VIỆC PHÁT HÀNH TÀI LIỆU
VPTƯ hiện đang lo giải quyết những phiếu đặt mua sách và tài liệu Cursillo cùng nhiều ấn phẩm khác
trước khi nhận được chi phiếu thanh toán mọi chi phí. Tiến trình này xem ra không hữu hiệu và tốn kém
vì phải duy trì sổ nợ, làm hóa đơn hàng tháng̣ và theo dõi từng hồ sơ và nhiều trường hợp thất thoát
không đòi được nợ đã xảy ra. Biện pháp sau đây được áp dụng kể từ tài khóa mới, ngày 1 tháng 10 năm
2004:
Việc mua sách và tài liệu PT sẽ được thực hiện trên căn bản thanh toán trước bằng tiền mặt (chi phiếu cá
nhân) hay thẻ tín dụng.
Ngoại trừ người Chủ Tịch VPĐH/GP yêu cầu được trả góp trong thời hạn từ 30 đến 60 ngày, nhưng chỉ
được phép mỗi lần đặt mua mà thôi. VPĐH/GP ấy phải có thành tích tốt về tín dụng đối với VPTƯ, như
là đóng góp niên liễm đúng kỳ hạn, v.v...(Biện pháp này không áp dụng cho các Đại Hội Miền, vì Miền
có thể nhận trước một số hàng hoá và được phép thanh toán sau khi đã tiêu thụ xong.)
Kiểm Kê Sách và Tài Sản của PT Cursillo:
Có một số vật dụng trong danh sách kiểm kê tài sản của PT cần được giải tỏa vì tồn đọng quá nhiều,
như : a) Thánh Giá #300, giá $4 mỹ kim (thay vì $6 MK giá thường lệ); b) Sách “Origins and
Development of the Cursillo của Fr. Rohloff (ấn bản Anh ngữ và Tây Ban Nha), giá $2.50 mỹ kim (thay
vì $5 MK giá cũ); c) Cây viết mực Cursillo 2000, giá $0.50 xu khi đặt mua 25 cây hay nhiều hơn.
Những món hàng kể trên không được hưởng quy chế giảm 20% bởi vì giá bán đã hạ thấp rồi.
Việc PT Giáo Phận và Miền mời Nhân Viên VPTƯ
Khi PT giáo phận hay miền của quý bạn đạt lời mời nhân viên của VPTƯ cho một công tác nào, xin vui
lòng bảo trợ mọi chi phí cho nhân viên đó. Xin vui lòng gởi chi phiếu bảo trợ trực tiếp cho National
Cursillo Center (VPTƯ), P.O. Box 210226, Dallas, Texas 75211. Nếu Điều Hợp Viên tự động đi thăm
viếng thì họ sẽ tự lo mọi chi phí cho họ.
Ý CHỈ PALANCAS
Chúng ta hãy hiệp ý với PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ thực hiện Palanca cho các ý chỉ sau đây: các
ngày thứ Hai: cầu nguyện cho mọi VPĐH cấp giáo phận, miền và toàn quốc; các ngày thứ Ba: cầu
nguyện cho mọi Trường Lãnh Đạo; các ngày thứ Tư: cầu nguyện cho toàn thể Cursillistas tại Hoa Kỳ;
các ngày thứ Năm: cầu nguyện cho các hoạt động tông đồ của PT Cursillo; và các ngày thứ Sáu: cầu
nguyện cho các Khóa Cursillo 3 Ngày.
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Phục vụ mọi người trong Chúa Kitô,
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc
Jorge Barceló – Điều Hợp Viên Toàn Quốc/CĐ nói tiếng TBNha
Joachim Thông Tinh Lê – ĐHV/TQ/CĐ Cursillo Việt Nam
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