THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG
Tháng 04/2005
Đây là một niềm vui và một hồng ân khi chúng tôi được phép chia sẻ với các bạn tâm thư này của Giám
Mục GP Houma-Thibodaux, Đức Cha Sam G. Jacobs. Chúng tôi vẫn khuyến khích mọi Cursillistas
đang lãnh trách nhiệm phục vụ VPĐH/GP xin các giám mục tại địa phương mình chia sè trên Thư Tín
VPTƯ này cảm nghiệm về Khóa Cursillo.
Ngày 28 tháng Giêng năm 2005
Dân của Chúa thân mến:
Trong nhiều năm qua Thiên Chúa đã dựng nên những phong trào thiêng liêng mới trong Giáo Hội để
phúc âm hóa và làm sâu sắc thêm đời sống của dân Chúa. Một trong những phong trào này là PT
Cursillo.
Tôi tham dự Khóa Cursillo vào tháng 11 năm 1969 tại Prairie Ronde, TB Louisiana (LA) khi còn là một
linh mục trẻ, do LM Fidelis làm linh hướng. tôi đi tham dự với một nhóm anh em thuộc giáo xứ Thánh
Giuse của chúng tôi ở thành phố Rayne, LA.
Vì đã có một số kinh nghiệm nội tâm thâm sâu rồi, cho nên với Khóa Cursillo Cuối Tuần tôi tiếp tục
nhận thức rõ tình yêu của Chúa đối với tôi và kế hoạch của Chúa trong đời sống của tôi. Đối với những
anh em trong giáo xứ, đây là một cuối tuần tràn đầy ân sủng thay đổi đời sống của họ. Tôi rất vui mừng
khi nhìn thấy họ thay đổi và cảm nghiệm được tình yêu của Chúa đối với họ.
Thật là một hồng ân khi có PT Cursillo hoạt động trong giáo phận chúng tôi. Tôi biết ơn các anh chị trợ
tá hy sinh dấn thân phục vụ trong các Khóa Cursillo Cuối Tuần và các buổi sinh hoạt tiếp theo (Ngày
Thứ Tư).
Là giám mục của giáo phận khả ái này, tôi xin khuyến khích mọi người nên cứu xét cơ hội có thể tham
dự một Khóa Cuối Tuần và thăng tiến trong việc ý thức chương trình hay kế hoạch của Chúa cũng như
tình yêu bao la của Chúa cho mỗi người chúng ta.
Thành thật cầu chúc mọi điều may lành trong Chúa.
+ Sam G. Jacobs
Giám Mục GP Houma-Thibodaux
(Được ghi lại với sự chấp thuận của GM Sam G. Jacobs)

BẠN GIÊSU TRONG PHÉP THÁNH THỂ
Chúng ta ghi ơn ĐTC Gioan Phaolô II về lòng sùng kính Phép Thánh Thể thật kiên định của ngài khi
hiến dâng năm phụng vụ của Giáo Hội là Năm Thánh Thể. ĐTC đã chính thức khai mạc Năm Thánh
Thể với một Thánh Lễ Misa tại Vaticanô ngày 17-10-2004, và cùng ngày hôm ấy, qua vệ tinh, ngài đã
gởi lời chúc mừng đến buổi lễ bế mạc Đại Hội Thánh Thể tại Guadalajara, Mexico. Năm Thánh Thể sẽ
kết thúc vào ngày 29-10-2005.
Trong Thư Mục Vụ đăc biệt “Mane Nobiscum Domine”, nghĩa là “Xin Thầy ở lại với chúng con”, cho
Năm Thánh Thể này, ĐTC Gioan Phaolô II đã thúc giục các giáo hội địa phương phát huy những nghi
thức phung vụ để kính trọng, tôn sùng và thấu hiểu hơn “sự hiện diện có thật” của Chúa Kitô trong
Phép Thánh Thể. Ngài cũng kêu gọi mọi người công khai làm chứng nhân mạnh mẽ cho đức tin để Phép
Thánh Thể trở nên trung tâm điểm của cảm nghiệm Kitô giáo có sức mạnh làm thay đổi con người và
cảm nghiệm ấy phải được mang ra khỏi Thánh Lễ Chúa nhật để đi vào đời sống hằng ngày. ĐTC khích
lệ các cộng đồng địa phương hãy bày tỏ tình đoàn kết và lòng bác ái bằng những cử chỉ cụ thể trong
Năm Thánh Thể. Ngài nói tính cách xác thực của những lần cử hành Phép Thánh Thể sẽ được minh
chứng một cách rộng rãi bằng tình yêu thể hiện cho tha nhân và bằng sự săn sóc dành cho những người
nghèo khổ. ĐTC thúc giục những tín hữu Công Giáo đừng sợ nói về Thiên Chúa, nhưng phải làm chứng
nhân công khai về đức tin và sự hiện diện của Chúa trong Năm Thánh Thể này. Đức Giáo Hoàng vừa
mới nhắc nhớ chúng ta là những Cursillistas phải “thực hiện cho bằng được việc sống và chia sẻ những
điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực” (Những Tư Tưởng Nền Tảng # 75), mang Chúa Giêsu đến
cùng những người mà chúng ta sống và làm việc chung với họ qua cuộc sống của chính chúng ta làm
chứng nhân cho Chúa hằng ngày.
Được bạn hữu trong Hội Nhóm Nhỏ hằng tuần khuyến khích và nhắc nhở, tôi đã cố gắng viếng Thánh
Thể thường xuyên hơn. Hầu hết mỗi lần đi viếng Chúa như vậy tôi chỉ hiện diện trước Thánh Thể trong
nhà tạm hay trên bàn thờ, không nói gì hết, và tôi cảm thấy bình an, hân hoan, đầy nghị lực và phấn khởi
sau mỗi lần viếng Thánh Thể. Trong một bài viết ngắn nhan đề “Cầu nguyện ví như Tình Bạn” trong tập
sách bỏ túi “Living with Christ”, Bộ 6, Số 3, tháng Ba 2005, do nhà xuất bản Novalis phát hành hằng
tháng, LM James Martin, S.J., đã khuyên chúng ta nghĩ rằng cầu nguyện như một sự liên hệ cá nhân với
Thiên Chúa, và nhờ vậy đời sống nội tâm của chúng ta có thể sâu sắc một cách đáng kể. LM Martin
khuyến khích chúng ta phải suy nghĩ về những gì tạo nên sự liên hệ tốt đẹp với một người bạn thân.
Ngài nói thêm, “Trước hết, các bạn cần phải sẵn sàng muốn nói chuyện và lắng nghe, (Nhứt là lắng
nghe). Các bạn cũng cần để cho sự liên hệ này thay đổi và thăng hoa theo thời gian. Các bạn cần phải
tin tưởng rằng cho dù sự liên hệ có đi qua những mảnh đất lung lay, các bạn vẫn còn là bạn tốt với
nhau. Và các Bạn cần sẵn sàng dành thì giờ cần thiết để duy trì tình bạn sống còn. Nhìn việc cầu
nguyện theo cách này có thể hữu ích và dễ hiểu hơn.” LM Martin cũng lưu ý chúng ta tránh trường hợp
một trong hai người không dành thì giờ cho bạn mình hay cứ xin xỏ này nọ, và tránh trường hợp chỉ giữ
lịch sự với bạn mình, tránh đề cập những đề tài hóc búa hoặc nhức nhối, bởi vì chẳng bao lâu chúng ta
sẽ nhận ra tình bạn xa cách và rốt cuộc trở nên nhạt nhẽo. LM Martin cũng nói rằng một vài người đôi
khi nhận thấy việc họ cầu nguyện với Chúa không có gì đáng nói, cũng tương tự như một chuyến đi xe
chung với một người bạn. Họ không cần phải nói chuyện lien tục trong xe. Họ có thể hạnh phúc chỉ vì
được ở gần người ấy mà không cần nói gì cả - như hai người có bầu có bạn với nhau. LM Martin khuyên
chúng ta hãy nhận lấy Chúa Giêsu làm bạn như lời Chúa đã nói “Thầy đã gọi các con là bạn hữu”
(Gioan 15:15), và suy nghĩ việc cầu nguyện bằng tình bạn bởi vì luôn luôn đây là một sự hiểu biết sâu
sắc rất hữu ích.
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Đức cố Hồng Y của chúng ta, Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, đã làm chứng rằng Phép Thánh Thể
đã giúp ngài củng cố đức tin trong Chúa và lòng trung thành với Giáo Hội Công Giáo trong suốt hơn 13
năm đau khổ tột cùng trong lao tù Việt Cộng ở Việt Nam. Ngài chia sẻ câu chuyện của mình như sau:
“Lúc tôi bị bắt, tôi phải đi ngay và đi tay không. Hôm sau tôi được phép viết về nhà xin đồ cần dùng
nhất như áo quần, kem đánh răng, v.v… Hàng đầu tiên, tôi viết: ‘Xin gửi cho tôi ít rượu thuốc trị bịnh
đường ruột’. Bên ngoài, giáo dân hiểu ngay. Hôm sau, ông trưởng ban chấp pháp cầm đến một ve nhỏ
bên ngoài có dán giấy đề chữ: ‘thuốc trị bịnh đường ruột’ và bánh lễ xé nhỏ bỏ trong một cái lọ chống
ẩm, ông ta hỏi: - Ông có bịnh đường ruột không? – Có. – Đây là thuốc bên ngoài gửi vào cho ông!’
(Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận: Qua Những Lời Tự Thuật – Đức Ông Phanxicô Trần
Văn Khả sưu tập – Cở Sở Hy Vọng xuất bản – California). ĐHY nói không bao giờ ngài vui bằng lúc
đó. Từ hôm ấy trở đi, ngài rót ba giọt rượu và một giọt nước trong lòng bàn tay, và dâng Thánh Lễ trong
tù mỗi ngày.
Tôi đã học được một bài học quý báu từ ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận – rằng những biến cố
đau thương trong đời sống của tôi có thể củng cố đức tin tôi và đem tôi lại gần Chúa hơn. Trong tạp chí
“The Catholic World Report”, tháng Hai 2005, ký giả Anto Akkara đã viết, “Hàng trăm người đã chết
khi cơn sóng thần ập vào khuôn viên Đền Thờ kính Đức Mẹ Maria gọi là Marian Shrine of Vailankanni
ở Ấn Độ. Nhưng chính vương cung thánh đường không hề hấn gì, và đức tin của cộng đồng Công Giáo
tại đó đã được củng cố.” Lời khuyên đơn sơ của LM Martin là hãy xem việc cầu nguyện như một sự liên
hệ riêng tư với Thiên Chúa đã giúp tôi xây dựng một sự liên hệ mật thiết với Bạn Giêsu của tôi và đã
khuyến khích tôi năng đi viếng Thánh Thể với lòng hân hoan, nhiệt thành và hăng say.
Ông Steve Mueller, chủ biên tập sách “Living with Christ”, đã được nhắc đến ở trên, đã nói, “Cuộc lữ
hành Mùa Chay của chúng ta dẫn đưa chúng ta đến thánh giá, nhưng chúng ta được an ủi là chúng ta
không bao giờ đi lẻ loi. Không những chỉ có mình Chúa Giêsu đồng hành với chúng ta, mà còn có cả
bạn hữu của chúng ta nữa.”
Joachim Lê Tinh Thông
HỘI THẢO VỀ BÀI ROLLO ‘LÝ TƯỞNG’ – ĐẠI HỘI CURSILLO Ở SEATTLE, WA
Như các bạn biết, trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc tại Seattle, WA, trong tháng 7/2004, chúng tôi đã
chia sẻ với các bạn những buổi hội thảo riêng rẻ về mười lăm bài Rollos của Khóa Cursillo. Vì lợi ích
của các bạn, đặc biệt những bạn đã không thể tham dự Đại Hội vừa qua, chúng tôi xin chia sẻ bài Lý
Tưởng trong buổi Hội Thảo.
Chú ý: Hội Thảo này được soạn ra cho thành phần lãnh đạo Cursillo, vì thế, có một vài thí dụ được chia
sẻ ở đây nói về đời sống trong Ân Sủng và cũng nhắc đến ngay cả Hội Nhóm nữa. Như chúng ta đều
biết, trong Rollo ‘Lý Tưởng’, không có nói đến Ân Sủng, Kitô Giáo và ngay cả Giáo Hội nữa. Trong
Thư Tín này, chúng tôi muốn khẳng định cũng cùng mục đích y như trong Đại Hội Toàn Quốc, mạo
muội dành cho thành phần lãnh đạo của PT Cursillo.
LÝ TƯỞNG
Do Sonja Lopatynskyj – Philadelphia, PA, trình bày
Chúng ta sẽ nói về Rollo ‘LÝ TƯỞNG’. Như các bạn biết đây là Rollo đầu tiên của Khóa Cursillo …
theo sau Kinh Xin Ơn Chúa Thánh Thần và phân chia các Decurias do Khóa Trưởng phụ trách sau ít
phút nghỉ giải lao tiếp theo bữa ăn sáng. Trong trí tưởng tượng, bạn đã từng phục vụ Khóa Học, bạn sẽ
nhìn thấy các gương mặt của tân Cursillistas như thế nào.
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Trong “Những Tư Tưởng Cấu Trúc PT Cursillo”(S.I.), tác giả nói: Bài Rollo thứ nhứt này rất quan
trọng. Điều tối cần thiết là người Rollista thu hút cử tọa bằng một bài trình bày rõ ràng, thích thú và hấp
dẫn. Qua bài này, các Cursillistas sẽ đánh giá những bài còn lại, và mức độ thích thú được khơi dậy lúc
ban đầu sẽ quyết định cho sự thích thú của họ khi nghe phần trình bày của các bài Rollos còn lại (S.I. tr.
47).
Bầu Khí
Các tham dự viên sẽ ở trong một bầu khí ít nhiều căng thẳng lúc khởi sự Rollo “LÝ TƯỞNG”. Họ được
sắp xếp trong một nhóm với những người họ không hề quen biết; nhiều kẻ lo lắng về những gì kẻ khác
sẽ nghĩ về họ. Một số người khác đã nghe kể những chuyện gì họ sẽ thực hiện trong Khóa Cursillo và
bây giờ “cái gì đó” sắp bắt đầu. Bầu khí này sẽ tiếp tục cho đến giờ thảo luận, khi mà các thành viên của
nhóm (decuria) sẽ có cơ hội bắt đầu quen biết nhau và cảm thấy thoải mái một tí.
Các tham dự viện, mặc dù bối rối, đều nóng lòng muốn bắt đầu. Buổi tĩnh tâm bỏ lại đằng sau rồi,
nguyện gẫm và suy niệm cũng vậy. Một vài người có thể đã không cảm nghiệm được cái gì, nhưng đa
số, tùy thuộc vào nhân cách của họ, sẽ cảm thấy bối rối. Đối với một số người, tùy nhân cách của họ,
tinh thần của buổi tĩnh tâm chắc đã làm cho họ bớt bối rối trong tối hôm trước.
“Bầu khí tràn ngập những gì liệu tính trước. Bài Rollo “Lý Tưởng” đến đúng lúc, nhắm vào cái ý nghĩa
đã bị che khuất của những gì là đúng, rồi bắt họ suy nghĩ về vị trí hiện tại thật sự trong cuộc đời họ và
trong liên hệ của họ với Thiên Chúa.” (3Day Manual, tr. 51). Đa số đều mong ước có một sự thay đổi
trong đời sống họ.
Việc Gì Đang Trải Qua Tâm Trí Họ?
“Thứ tự” trong Nhóm Decuria chưa được thiết lập. Họ có thể có nhiều câu hỏi đặt ra ngay lúc này: “Ai
sẽ nói về đề tài gì?”, “Ai sẽ yên lặng?”, “Tôi có được chấp nhận không …?”, “Tôi không biết viết.”,
“Tôi không thể nói chuyện tôn giáo.”, “Tôi sẽ chỉ cho họ thần học là gì, “ v.v…. Ngày hôm đó sẽ kết
thúc trước khi họ bắt đầu quen thuộc như ở nhà, cho nên bài Rollo “Lý Tưởng” không nên làm họ kinh
ngạc, nhưng cần phải chỉ đường cho họ một cách vững vàng. Nếu bài Rollo này được trình bày rõ ràng
và cẩn thận, sử dụng những thí dụ và hình ảnh cụ thể, như vậy cơ sở mới được thiết lập vững vàng cho
phần còn lại của Khóa Học.
Mặt khác, nếu bài Rollo này bị bóp mép, đầy kịch tính hay nhằm lý thuyết suông, các tham dự viên sẽ
mất hứng, và khó mà khơi dậy lại sự thích thú nơi họ về sau này. Sự bối rối của họ phải được giải tỏa
cho họ thoải mái. Việc trình bày cần thắm thiết và ngụ ý mời gọi họ lắng nghe.
Trong bài Rollo này cũng có nhắc tới ba vương quốc (thế giới) của Thiên Nhiên … Không phải để đưa
ra một bài học về khoa học, nhưng để cho thấy rằng chúng ta là tạo vật cao trọng hơn bất kỳ thứ gì đã
được dựng nên, kết quả của một LÝ TƯỞNG (Lý Tưởng của Thiên Chúa), mặc dầu không có nói ra).
Sách Sáng Thế, trong câu chuyện Tạo Dựng Vũ Trụ và Nhân Loại, dạy chúng ta biết rằng con người là
đỉnh cao của mọi loài thụ tạo.
Chúng ta cũng có một hay nhiều Lý Tưởng … mỗi cái đều ban cho “sự sống”: ví dụ, cho khu vườn nhỏ
của tôi, tôi bón phân, tưới nước, và dời đổi các chậu cây kiểng để chúng được hưởng ánh nắng mặt trời
đồng đều, rồi tôi chờ đợi .. chờ đợi để nhìn thấy “bông hoa của tôi” nở ra. Lý Tưởng của tôi là có một
khu vườn thật đẹp với vài trái cà chua thơm ngon!
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Từ lúc Khóa Cursillo khởi sự, các khóa sinh được chuẩn bị cho nhu cầu phải kiên trì trong cuộc phiêu
lưu mới này sắp sửa bắt đầu. Họ sẽ nhìn thấy có nhiều khó khăn, song với Thiên Chúa mọi sự đều có thể
thực hiện được.
Xin cho phép tôi chia sẻ chứng từ này với các bạn:
Trước khi được cải đổi, chính tôi đã thực hiện một kế hoạch trong tâm trí mình và suy tư với kế hoạch
ấy để đạt được Lý Tưởng của tôi. Sau vài năm, tôi nhận ra rằng với Thiên Chúa các sự việc không giống
như những mục tiêu của con người phàm tục …. ở đây chúng ta “tiến một bước và lùi hai bước”. Chúng
ta cần bị thử thách như vàng được thanh luyện trong lửa. Chán nản vì “thiếu tiến bộ”, tôi kể lại cho một
nhóm bạn hữu; họ cũng có cùng một kinh nghiệm. Trong Nhóm, chúng tôi tham khảo ý kiến với Vị
Linh Hướng. Đây là câu trả lời của vị Linh Hướng: “Điều này còn tiếp tục cho đến mãn đời.”
Ngày nay Lý Tưởng của tôi vẫn là: sống trong ân sủng và gia tăng ân sủng ấy trong tôi, giúp làm sao để
kẻ khác cũng thực hiện được Lý Tưởng của họ.
Khóa Cursillo, Ba Cuộc Gặp Gỡ:
Trong Thư Tín VPTƯ Phần II tháng 8/2003: “Chúng ta phải ra tay giúp mỗi người có được ba cuộc gặp
gỡ. Trước hết, chúng ta cần có cơ hội để cho mỗi người gặp gỡ chính mình (thực hiện được trong ngày
đầu tiên của Khóa Cursillo), Thứ hai, chúng ta cần tạo cơ hội cho mỗi người gặp gỡ Thiên Chúa (thực
hiện được trong ngày thứ hai của Khóa Cursillo). Sau cùng, chúng ta cần tạo cơ hội cho mỗi người gặp
gỡ tha nhân (thực hiện được trong ngày thứ ba của Khóa Cursillo), chú tâm vào Hội Nhóm và Ultreya
như một bí quyết quan trọng giúp thực hiện cuộc gặp gỡ tha nhân.” (TT/VPTƯ tr. 6).
Mục Tiêu Rõ Rệt của Bài Rollo “Lý Tưởng”:
“Qua bài Rollo này, điều cần thiết phải gieo vào hay đánh thức nơi các Cursillistas nhu cầu phải có một
lý tưởng (cho chính họ) – đó là cột buồm chính của mỗi đời sống – và là sự xác tín rằng bất kỳ ai không
có lý tưởng, bất kể họ là ai, thì kẻ ấy chưa phải là một con người.” (S.I., tr. 47).
Ngày thứ nhứt tạo cho các Cursillistas nhận ra lý do cho đời sống của họ, cố gắng sắp xếp để giúp họ
trực diện với chính mình (Cẩm Nang Trợ Tá Khóa 3 Ngày, tr. 20).
Toàn bộ bài Rollo xoay quanh bầu khí trần tục, vì thế mục tiêu của bài này là tạo sự thích thú và khởi đi
từ việc trần thế để tiến đến sự siêu phàm thiêng liêng Cao Cả. Các bài Rollos của ngày thứ nhứt nhằm
trình bày ý định sống Lý Tưởng Kitô giáo: có ý muốn nói đời sống trong ân sủng. Sứ điệp của ngày thứ
nhứt của Khóa Cursillo là: “Hãy biết mình!” Nếu bạn không biết mình, bài Rollo này sẽ giải thích và
giúp bạn mô tả một hay nhiều Lý Tưởng vào thời điểm này của cuộc đời bạn.
“PT Cursillo được hướng dẫn trước tiên là mang lại sự cải đổi trong con người.” (Ed. Bonnín)
Trước khi trình bày Lý Tưởng Kitô Giáo với tân Cursillista, ta phải làm cho họ nhìn thấy chính lý tưởng
của họ là con người. Tất cả chúng ta đều có tối thiểu một lý tưởng trong đời sống mà chúng ta muốn
thực hiện. Người ta đa số có nhiều lý tưởng khác nhau mà họ mơ ước và nỗ lực đạt cho bằng được. Cho
nên, điều rất quan trọng là một người Rollista có kinh nghiệm phải được giao phó trọng trách trình bày
bài Rollo đầu tiên này. Người nào đó sẽ trình bày, sử dụng những thí dụ của riêng mình, cho thấy mình
sống và cố gắng đạt được những lý tưởng của mình như thế nào.
“Những lý tưởng của chúng ta phải vừa tầm tay, nghĩa là chúng ta có thể đạt được. Nếu lý tưởng quá cao
siêu ngoài khả năng thì chúng ta sẽ nản chí và có thể bỏ LÝ TƯỞNG.” (E.Bonnín).
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Nên nhìn thẳng lên không trung để làm cho đầu chúng ta ngẫng cao lên và thấy những mục tiêu cao xa
hơn.
Chứng Từ:
Khi còn trẻ, lý tưởng của tôi là học hành, tìm hiểu thế giới, du lịch, nghe âm nhạc, vẽ vời, v.v… Từ khi
tham dự Khóa Cursillo lý tưởng của tôi cao hơn nhiều và gây hứng khởi hơn những lý tưởng tôi có trước
đây … (Đó là sống trong ân sủng và nỗ lực thăng hoa chính mình).
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ 15
Năm nay Đại Hội Cursillo Toàn Quốc sẽ được tổ chức tại Đại Học Benedictine College ở Atchison,
Kansas, ngày 28 đến 31 tháng 7, 2005. Từ phi trường Kansas City International Airport (MCI) đến địa
điểm tổ chức Đại Hội khoảng 45 phút lái xe. Lệ phí ghi danh tham dự Đại Hội là $255 mỹ kim nếu ghi
danh trước ngày 20-5-2005, bao gồm chi phí chuyên chở từ phi trường (đến và đi), 3 đêm nghĩ ngơi và 3
bữa ăn mỗi ngày, bắt đầu với bữa ăn tối thứ Năm và chấm dứt với bữa ăn sáng Chúa nhật, 31-7-2005.
Đại Hội này dành cho tất cả mọi Cursillistas. Phiếu ghi danh tham dự được đính kèm với Thư Tín này.
Chủ Đề của Đại Hội Toàn Quốc năm nay là “Hãy Loan Truyền Niềm Vui!. Đại Hội sẽ có Chầu Thánh
Thể đặc biệt và có một bài thuyết trình về Năm Thánh Thể. Các buổi hội thảo dựa trên “tình bạn” và liên
hệ của tình bạn đối với Tiền Cursillo, Khóa Cursillo và Hậu Cursillo. Câu nói sau đây “Làm bạn, là
bạn và đem bạn đến với Chúa Kitô” có ý nghĩa gì đối với chúng ta là những Cursillistas? Tình bạn
thiết yếu như thế nào đối với Hội Nhóm, Ultreya và Trường Lãnh Đạo? Đại Hội chỉ nhận tối đa 650
tham dự viên mà thôi vì chỗ ở có giới hạn. Phòng ngủ sẽ được cấp phát trên căn bản ưu tiên cho người
ghi danh trước. Xin vui lòng sắp xếp công việc ngay bây giờ để có thể tham dự Đại Hội Cursillo Toàn
Quốc 2005.
Những phiếu lượng giá về các Đại Hội trong quá khứ cho biết nhiều người bày tỏ rất thích thú bầu khí
đa văn hóa vui tươi, cởi mở. Chúng tôi quyết định thêm thời giờ để làm nổi bật những sằc thái văn hóa
đa dạng trong PT Cursillo chúng ta tại Hoa Kỳ. Năm nay Ultreya sẽ được tổ chức tối thứ Sáu và Liên
Hoan tối thứ Bảy. Buổi Liên Hoan sẽ gồm có các tiết mục ca hát, nhảy múa, v.v…nhằm trình diễn các
sắc thái văn hóa đa dạng trong PT Cursillo của chúng ta. Nhóm hoặc PT Cursillo giáo phận nào muốn
tham dự vào chương trình văn nghệ này xin vui lòng liên lạc Văn Phòng Trung Ương ĐT 1-214-3396321 trước ngày 20-6-2005 để chúng tôi sắp xếp chương trình. Vì thời gian dành cho chương trình văn
nghệ có giới hạn cho nên chúng tôi chỉ nhận những nhóm hoặc PT giáo phận nào ghi danh trước. Hy
vọng ta có đủ thời giờ để trình bày tất cả sắc thái văn hóa khác nhau trong PT Cursillo tại Hoa Kỳ.
TRANG NHÀ P.T. CURSILLO TOÀN QUỐC TRÊN INTERNET
Bạn có biết Bạn có thể xin Palanca trên Trang Nhà PT Cursillo Toàn Quốc không?. Hãy hiệp ý với các
giáo phận khắp Hoa Kỳ đã liên kết với PT chuyển lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình cầu nguyện cho
các Khóa Học và những sinh hoạt khác của Cursillo được thành công. Tập san điện tử Ultreya có thể
được tìm thấy trên Trang Nhà của VPTƯ. Muốn nộp chứng từ Ngày Thứ Tư thì xin vào Trang Nhà ở
www.natl-cursillo.org và gõ vào những chữ này “e-Ultreya Magazine”. Khi gõ tiếp vào chỗ “Submit an
article” (gởi bài đi), Bạn có thể đánh máy bài chứng từ và nộp cho các chủ bút. Sau khi được duyệt lại,
bài của Bạn sẽ được phóng lên cho những số báo kế tiếp. Cách này giúp cho các Cursillistas, ở Hoa Kỳ
và khắp thế giới, có cơ hội đọc chứng từ của Bạn về những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực.
Rất dễ nối kết với các trang nhà khác của PT Cursillo Công Giáo từ trang có ghi “Affiliated Links”. Liên
kết có lợi rất nhiều!
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN VÀ HY SINH HÃM MÌNH (PALANCAS):
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Chúng tôi đã ghi thêm các ngày thứ Bảy để xin làm Palancas cầu nguyện cho Đại Hội Cursillo Thế Giới
Kỳ VI tổ chức năm nay tại Brazil (Ba Tây). Các ý chỉ như sau:
Các ngày thứ Hai: cầu nguyện cho các VPĐH,
Các ngày thứ Ba: cầu nguyện cho các Trường Lãnh Đạo,
Các ngày thứ Tư: cầu nguyện cho mọi Cursillistas tại Hoa Kỳ,
Các ngày thứ Năm: cầu nguyện cho các Hoạt Động Tông Đồ của PT Cursillo
Các ngày thứ Sáu : cầu nguyện cho các Khóa Học Ba Ngày,
Các ngày thứ Bảy: cầu nguyện cho Đại Hội Cursillo Thế Giới Kỳ VI
Chân thành cám ơn các Bạn đã tiếp tay với PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ dâng Palancas theo ý chỉ nói
trên.
Nguyện xin bình an và niềm vui của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế đã phục sinh, chiếu dọi qua các
Bạn vào trong mọi người các Bạn gặp gỡ, nhứt là trong suốt Mùa Phục Sinh Thánh Đức này.
Phục vụ trong Chúa Giêsu Kitô,
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành
Ceferino Aguillon – Điều Hợp Viên Toàn Quốc phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Anh
Jorge Barceló – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Lê Tinh Thông – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Việt Nam.
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