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ĐẠI HỘI CURSILLO THƯỜNG NIÊN THỨ XV 

Lúc này ghi tên tham dự Đại Hội năm nay cũng chưa trễ. Đại Hội được tổ chức tại Benedictine College 
ở Atchison, Kansas, từ chiều thứ Năm, ngày 28-7-2005, đến sáng Chúa nhật, ngày 31-7-2005, cách Phi 
Trường Quốc Tế MCI độ 45 phút đi xe hơi. Nếu đi máy bay, nhớ đến Phi Trường Kansas (MCI). Lệ phí 
ghi danh bao gồm chi phí chuyên chở từ Phi Trường đến Đại Hội và từ Đại Hội trở lại Phi Trường, gồm 
chỗ ngủ 3 đêm và 3 bữa ăn mỗi ngày, bắt đầu với bữa ăn chiều thứ Năm và kết thúc với bữa ăn điểm tâm 
sáng Chúa Nhật. Mọi Cursillistas đều có thể tham dự Đại Hội. Phiếu ghi danh có kèm theo Thư Tín này.  

 
Chủ đề Đại Hội năm nay là “Hãy Loan Truyền Niềm Vui!”. Sẽ trưng bày và 
chầu Mình Thánh Chúa trọng thể cũng như có một bài Suy Niệm đặc biệt về 
“Năm Thánh Thể” do Đức Cha José H. Gomez, STD, TGM San Antonio hướng 
dẫn. TGM Gomez đã được Đức Cố GH Gioan Phaolô II bổ nhiệm lãnh đạo TGP 
San Antonio ngày 29-12-2004. Trước đây ngài từng làm Phụ Tá GM phục vụ 
TGP Denver, CO, điều hợp Ban Quản Trị, Tổng Đại Diện kiêm Chánh xứ Nhà 
Thờ Mẹ Thiên Chúa tại Denver. Thật là một hồng ân được TGM Gomez tham dự 
Đại Hội với chúng ta.  
 
Các bài hội thảo sẽ xoay quanh đề tài “Tình Bạn” và sự liên hệ của Tình Bạn đối 
với Tiền Cursillo, Khóa 3 Ngày và Hậu Cursillo. Câu nói sau đây có   nghĩa gì đối 

với chúng ta là những Cursillistas, “Kết Bạn, làm Bạn và đưa Bạn đến Chúa Kitô”? Tình Bạn thiết yếu 
đối với Nhóm Nhỏ, Ultreya và Trường Lãnh Đạo như thế nào? 
 
Đại Hội chỉ nhận 650 tham dự viên bởi vì Đại Học chỉ có khả năng đến thế thôi. Phòng ngủ sẽ được 
phân phối theo thứ tự ngày ghi danh. Xin quyết định tham dự Đại Hội ngay bây giờ. 
 
Khi xem qua những phiếu phê bình góp  ý về các Đại Hội đã qua, chúng tôi luôn luôn đọc được nhiều lời 
nhận xét yêu thích hình ảnh pha trộn các nền văn hóa khác nhau trong Đại Hội. Chúng tôi quyết định 
thêm thời giờ để làm nổi bật các nền văn hóa đa dạng trong PT Cursillo của chúng ta. Hội Ultreya trong 
Đại Hội năm nay sẽ được tổ chức tối thứ Sáu và tiệc Liên Hoan tối thứ Bảy. Trong tiệc Liên Hoan sẽ có 
tiết mục trình diễn ca nhạc hoặc các màn vũ của các nhóm khác nhau trong PT Cursillo Toàn Quốc. 
Nhóm hay VPĐH/GP nào muốn tham gia trình diễn trong tiệc Liên Hoan xin liên lạc với Văn Phòng 
Trung Ương PT Cursillo ở số ĐT 214-339-6321 trước ngày 20/6/2005. Thời gian dành cho tiết mục này 
rất giới hạn, tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của mọi nền văn hóa tham gia trong 
PT Cursillo tại Hoa Kỳ. Một lần nữa, xin chân thành cám ơn mọi người đã cầu nguyện cho Đại Hội 
Cursillo Toàn Quốc năm nay.



TÌNH BẠN 
Trong Đại Hội Cursillo Toàn Quốc năm nay, chúng tôi sẽ phổ biến một quyển sách tựa đề “Tình 
Bạn: Nghệ Thuật của Hạnh Phúc” tác giả là TS John Cuddleback. Sách này trình bày l ý do tại 
sao tình bạn là nền tảng của Cursillo. Chính những người bạn chân thật khích lệ chúng ta sống 
một đời sống tốt lành và nhân đức. Hơn nữa, quyển sách này làm sáng tỏ l ý do tại sao tình bạn 
thật quan trọng trong mọi sinh hoạt của Cursillo, đặc biệt là Hội Nhóm Thân Hữu. Tác giả phê 
bình rằng, “người ta thành công trong nhân đức đến đâu thì cũng thành công trong khả năng đạt 
được tình bạn chân thật đến đó.”  Đây là một quyển sách rất hay để đọc và học hỏi hầu có thể 
thăng tiến sâu xa hơn trong một tình bạn thắm thiết với Nhóm Thân Hữu của bạn.  
 
Tình bạn thiết yếu cho mọi giai đoạn của các Hội Học Kitô giáo. Thật ra, chỉ có trong bầu khí 
thân tình sâu đậm ta mới có thể thấu hiểu trọn vẹn tính cách dứt khoát và bản chất của PT 
Cursillo. Những người trong một Hội Nhóm Thân Hữu đã cảm nghiệm được các hồng ân và 
được chúc phúc nhờ nuôi dưỡng tình bạn trong ánh sáng Chúa Kitô. Trong Chúa Kitô, niềm vui 
được làm bạn với nhau gia tăng và tình bạn của chúng ta đạt tới mức độ sâu sắc hơn bởi vì Chúa 
Kitô cam đoan bảo vệ tình bạn. “Một người bạn là kẻ ta có thể bày tỏ  ý  tưởng của mình với họ.” 
 
Chúng ta đã từng nghe hát câu này “Và họ biết ta là Kitô hữu qua tình Yêu Mến giữa chúng ta.”  
Một trong các đề tài trong quyển sách “Mạn Đàm Đầu Tiên tại Cala Figuera” là Tình Bạn, và 
ông Eduardo Bonnín ghi nhận như sau: “Khi tình bạn còn sinh động trong trí óc và tâm hồn của 
cộng đồng, và khi các bạn hữu cảm thấy hiệp nhứt với nhau, thì từ ngữ “chúng ta” có một   ý 
nghĩa đặc biệt bởi vì chúng ta chia sẻ niềm vui có được tương lai giống nhau và có nỗ lực làm 
chứng nhân cho cái lý tưởng kết hiệp chúng ta lại; thái độ này là cách hữu hiệu nhứt để phát huy 
chân l ý  mà chúng ta tin.” 
 
Cursillo chính là những lúc gặp gỡ chính mình, gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ tha nhân hằng 
ngày. Là Kitô hữu có nghĩa là chấp nhận chính con người của mình, là làm bạn với chính mình 
và với tha nhân. Điều quan trọng nhứt phải hiểu là tình bạn của chúng ta với Chúa Kitô phải là 
thành phần trong tình bạn của chúng ta với kẻ khác. Chính tình bạn theo cách này mới có sức 
sáng tạo cần thiết để thay đổi thế giới khi các Kitô hữu trở nên men muối trong các môi trường 
của họ. Ông Bonnín nói với chúng ta rằng điều này tuyệt đối có thể thực hiện được nếu chúng ta 
quyết định khởi sự với chính chúng ta.  
 
GIÁO DÂN TRONG GIÁO HỘI 
Đây là phần thứ ba của công tác loan truyền sứ điệp này trong Khóa Cursillo: đời sống ân sủng 
không được sống trong sự cô lập mà phải sống trong cộng đồng. Bài “Giáo Dân trong Giáo Hội” 
là một lời mời gọi các Kitô hữu trở nên những thành phần sống động và hăng say của cộng đồng 
Giáo Hội mà nhờ ơn sủng trong Phép Rửa Tội họ được kết hợp chặt chẽ. Trong Thánh Kinh, 
Giáo Hội được mô tả bằng hình ảnh hơn là chỉ bằng những thuật ngữ về l ý trí – có tính cách sinh 
động hơn là dùng l ý lẽ. Giáo Hội như một “Nhiệm Thể” (1 Côrintô 12:27) và là “Dân Chúa” (1 
Phêrô 2:9-10) là những tư tưởng chính yếu của toàn bộ Cursillo. Mọi người đã được rửa tội – 
linh mục, tu sĩ có lời khấn và giáo dân – là Giáo Hội; có sự hiệp nhứt trong sứ vụ mặc dù có 
nhiều phần hành khác nhau. Tất cả đều có trách nhiệm bắt nguồn từ Phép Rửa Tội của mình. 
Rollo này trình bày cho các tham dự viên l ý tưởng tông đồ của họ, sứ vụ của Giáo Hội trong thế 
giới ngày nay và phần hành của họ trong sứ vụ ấy.  Bài này chắc đánh thức lòng nhiệt tình trong 
họ để hăng say hành động cho Chúa Kitô. Bài “Giáo Dân trong Giáo Hội” là Rollo thứ ba của 
Khóa Cursillo. Bài đầu tiên “L ý Tưởng” giải thích nhu cầu phải có một l ý tưởng, là một cái gì để 
mình đeo đuổi hầu thỏa mãn đời sống của mình. Rollo thứ hai, “Ơn Sủng”, trình bày l ý tưởng 



 
Rollo “Giáo Dân trong Giáo Hội” là một bài nói về mục vụ tông đồ giáo dân. Đó không phải chủ 
yếu là một Rollo về Giáo Hội hay một Rollo về Người Giáo Dân. Cho nên đừng để bị cám dỗ mà 
chú tâm quá nhiều về Giáo Hội hay là quá nhiều về vai trò của giáo dân. Nên trình bày Giáo Hội 
chủ yếu trong chiều kích tông đồ hoặc truyền giáo của Giáo Hội để cho các tham dự viên có thể 
nhìn thấy rằng làm một tông đồ là một phần của việc sống trong Giáo Hội trong tư cách là thành 
viên toàn vẹn. Vai trò của giáo dân cũng nên được trình bày chủ yếu trong chiều kích tông đồ 
của mình. Điều cần làm nổi bật về vai trò giáo dân là họ phải là thành phần năng động trong sứ 
vụ của Giáo Hội bời vì họ là thành phần của Giáo Hội và, bời đó cho nên có một trách nhiệm 
tông đồ. Một điểm khác được trình bày trong bài Rollo này là lãnh vực rộng lớn của mục vụ tông 
đồ giáo dân. Đa số tham dự viên sẽ có khuynh hướng suy nghĩ hạn hẹp thu gọn tông đồ giáo dân 
trong công tác chỉ làm “việc Giáo Hội” mà thôi, đến độ không còn để  ý đến từ ngữ “thế giới” 
trong   nghĩa bao quát của nó nữa. Nói cách khác, Giáo Dân có một nhỉệm vụ rất đặc biệt.  
 
Trong một buổi họp ở Roma, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nhắn nhủ và phát họa một chương 
trình gồm 4 phần, dành cho các Cursillistas, cũng có giá trị cho mọi giáo dân, như sau: Thứ nhứt, 
nhiệm vụ thường trực của giáo dân bao giờ cũng là đưa Phúc Âm vào trong đời sống, bằng cách 
gặp gỡ cá nhân và nhờ tình bạn với Thiên Chúa, và hiệp thông với anh chị em mình. Thứ hai, 
người giáo dân, bằng cách cải đổi chính mình thành Kitô hữu đích thực, thay đổi thái độ của 
mình. Khi được cải đổi rồi, người giáo dân ấy tin tưởng và làm cho Tin Mừng trở nên sống động. 
Thứ ba, người giáo dân thay đổi trật tự trần thế mà họ chìm đắm trong đó bằng cách lãnh nhận 
trách nhiệm của chính mình một cách nghiêm túc. Thứ tư, người giáo dân thực thi l ý tưởng nhân 
bản và Kitô giáo của mình trong thế giới và trong Giáo Hội bằng cách biến đổi đời sống mình 
cho phù hợp với hình ảnh của Chúa Kitô và bằng cách gắn liền cuộc sống ấy vào những cam kết 
dấn thân trong công việc trần thế ở mọi cấp bậc: cá nhân, gia đình, nghề nghiệp, công dân, kinh 
tế xã hội, chính trị, v.v… 
 
Mỗi người có khả năng khám phá và hoàn thành Chân, Thiện, Mỹ trong thế gian. Nếu không 
khám phá được, họ sẽ không hoàn thành được gì cả. Mỗi người qua cuộc sống hằng ngày, tùy 
thuộc vào nhân cách và hoàn cảnh của mình, phải chia sẻ Chân, Thiện, Mỹ với tha nhân trong 
các môi trường riêng của mình. 
 
Chúng ta được ban cho một cơ hội để biến cuộc sống chúng ta thành một cuộc suy niệm sống 
động về Phúc Âm trong bất cứ những gì chúng ta nói và làm. Phục vụ Giáo Hội theo cách này 
chính là thay đổi thế giới ngày nay vậy, là sống trong Ân Sủng và là các Kitô hữu chân chính, 
như ĐGH Gioan XXIII mô tả: “Kitô hữu là niềm vui, niềm vui cho mình, niềm vui cho Thiên 
Chúa và niềm vui cho tha nhân.”  
 

   3



   4

ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO 
Chúng ta tiếp tục khuyến khích mọi Cursillistas tham gia Đi Bộ Truyền Giáo. Nếu Bạn muốn tổ 
chức Đi Bộ Truyền Giáo trong miền của Bạn thì xin liên lạc Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc để 
nhận phiếu ghi danh đi bộ hay hứa bảo trợ. Văn Phòng Trung Ương (VPTƯ) có bán áo thung 
cho cuộc Đi Bộ này ($7 mỹ kim + cước phí) cho các PT cấp giáo phận. Áo thung được giảm gíá 
để giáo phận có cơ hội gây quỹ bán ra với giá $10 mỹ kim. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng 
gọi VPTƯ ở số DT 214-339-6321 hoặc e-mail ở địa chỉ nationalcursillo.center@verinzon.net . 
 
TRANG NHÀ INTERNET PHONG TRÀO CURSILLO TOÀN QUỐC    
Bạn có biết Bạn có thể xin Palanca qua Trang Nhà của PT Cursillo Toàn Quốc không? Hãy tham 
gia với các PT Cursillo cấp giáo phận khắp Hoa Kỳ đã được liên kết với VPTƯ để gởi những lời 
cầu nguyện và các việc hy sinh hãm mình cho sự thành công của các Khóa Cursillo và những 
sinh hoạt khác của PT Cursillo. Bạn có thể tìm thấy Tạp Chí điện tử Ultreya trên Trang Nhà của 
PT Cursillo Toàn Quốc trên Internet.  Muốn phổ biến bài viết chứng nhân Ngày Thứ Tư thì xin 
đi vào Trang Nhà ở địa chỉ: www.natl-cursillo.org  rồi bấm vào “e-Ultreya Magazine”. Khi bấm 
vào “submit an article” Bạn có thể đánh máy bài chứng từ Ngày Thứ Tư của mình và gởi cho 
những người phụ trách (chủ bút). Sau khi xem lại, họ có thể phổ biến bài của Bạn trong những số 
phát hành kế tiếp. Nhờ vậy, các Cursillistas khắp Hoa Kỳ và thế giới có cơ hội đọc bài chứng từ 
Ngày Thư Tư của Bạn về sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực. Liên kết với 
các Trang Nhà khác của PT Cursillo rất dễ dàng qua “Affiliated Links page” (trang liên kết các 
PT chính danh). 
 
Ý CHỈ PALANCA 
Chúng tôi thêm ý chỉ cầu nguyện trong ngày thứ Bảy cho Đại Hội Cursillo Thế Giới kỳ thứ VI sẽ 
được tổ chức năm nay tại Brazil. Các  ý  chỉ như sau: 
Thứ Hai – cầu nguyện cho VPĐH các cấp 
Thứ Ba – cầu nguyện cho các Trường Lãnh Đạo 
Thứ Tư – cầu nguyện cho các Cursillistas ở Hoa Kỳ 
Thứ Năm – cầu nguyện cho các Hoạt Động Tông Đồ của PT Cursillo 
Thứ Sáu – cầu nguyện cho các Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần  
Thứ Bảy – cầu nguyện cho Đại Hội Cursillo Thế Giới kỳ VI 
Chân thành cám ơn mọi người hiệp  ý với PT Cursillo Toàn Quốc thực hiện Palancas cầu nguyện 
cho   chỉ nêu trên. 
 
Phục vụ trong Chúa Kitô, 
 
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành 
Ceferinoa Aguillon – Điều Hợp Viên/TQ phục vụ Cộng Đồng nói tiếng Anh 
Jopge Barceló – ĐHV/TQ phục vụ Cộng Đồng nói tiếng Tây ban Nha 
Joachim Lê Tinh Thông – ĐHV/TQ phục vụ Cộng Đồng nói tiếng Việt 
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