THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG
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ĐỨC GIÁO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ NÓI VỀ PT CURSILLO
Để hiểu rõ ĐGH nhìn PT Cursillo như thế nào, hãy xem quyển sách ĐGH viết năm 1985 lúc còn là
Hồng Y Joseph Ratzinger với nhà báo Vittorio Messori, với tựa đề “Tường Trình của Ratzinger: Một
Cuộc Phỏng Vấn Đặc Biệt về Tình Trạng của Giáo Hội”. Đây là đoạn văn trích từ các trang 43-44:
“Điều sau đây xem ra mang lại tràn trề hy vọng khắp nơi trong Giáo Hội
Hoàn Vũ – ngay cả trong lúc Giáo Hội đang rơi vào giữa cuộc khủng hoảng trong
thế giới Tây Phương – đó chính là sự gia tăng nhiều phong trào mới mẻ mà không
ai đã dự tính trước và không ai kêu gọi hình thành, nhưng chỉ đơn thuần tự chúng
xuất hiện do sức sống nội tâm của đức tin. Điều mà xem ra thật hiển nhiên trong
các phong trào này là một cái gì rất giống giờ hiện xuống trong Giáo Hội – mặc
dầu chỉ thoáng qua nhẹ nhàng.
Thí dụ như tôi đang suy nghĩ về Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng, PT
Cursillo, PT Focolaré, PT Hiệp Thông và Giải Phóng, v.v… Tôi thấy thật tuyệt
diệu vì Chúa Thánh Thần một lần nữa dũng lực hơn những chương trình của
chúng ta và chính Chúa can dự vào bằng một cách khác hẳn với cách chúng ta đã mường tượng… Nó
âm thầm triển nở. Bổn phận của chúng ta – bổn phận của những người đang làm việc trong Giáo Hội và
của các nhà thần học – là giữ cánh cửa rộng mở đón nhận các phong trào ấy, sửa soạn chỗ cho họ. …”
TÂM THƯ CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH GỞI CÁC CURSILLISTAS
Các Anh Chị Cursillistas thân mến:
Thật không ngẫu nhiên chút nào khi các bạn và tôi đã cùng nhau tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc
kỳ thứ 15 vừa qua. Tôi cho rằng đó là Chương Trình của Thiên Chúa tạo cơ hội để việc ấy có thể xảy ra
và ơn sủng của Chúa Thánh Linh giúp chúng ta thực thi Thánh Ý của Người.
Tuy nhiên, Thiên Chúa đã ban cho ta ý chí tự do để chúng ta có thể lựa chọn hoặc là chấp thuận hoặc là
từ chối Chương Trình Cứu Chuộc của Chúa cho cá nhân ta và cho nhân loại. Là con cái của Thiên Chúa
và là anh chị em của Chúa Kitô, và là đền thờ của Chúa Thánh Thần, chúng ta có trách nhiệm cao quý
để trở nên Kitô hữu đích thực và hữu hiệu và là những sứ giả loan truyền Niềm Vui trong các môi
trường của chúng ta.
Để thực hiện điều này, chúng ta phải là những chứng nhân đích thực cho Phúc Âm trước đã, và nhận
mình có nhiều giới hạn, nhiều ước mong và hứng khởi hầu chúng ta có thể khởi sự hay tiếp tục tiến trình
cải đổi; hầu chúng ta có thể trở nên những Kitô hữu và sứ giả đích thực.
Hằng ngày, chúng ta phải nổ lực liên kết với Chúa Giêsu Kitô mật thiết và thành thật hơn bởi vì chỉ nhờ
Chúa, với Chúa và trong Chúa chúng ta mới có thể đạt được mức độ xác quyết một cách sâu xa để thực
hiện những quyết định dựa trên căn bản Phúc Âm trong cuộc lữ hành của người Kitô hữu.

Điều vô cùng cần thiết là hai sự thay đổi sâu xa này phải xảy ra trong con người chúng ta, hầu có thể
cảm nghiệm được mình đang cố gắng cải đổi và thăng tiến mãi trong ơn sủng. Sự cải đổi làm cho kẻ
khác cảm kích về sự chân thật của việc mình làm trong tinh thần Kitô giáo, một sự cam kết dấn thân để
nên thánh được biểu lộ qua tình yêu thương giữa chúng ta với nhau xem ra rất thích hợp.
Nhờ ba cuộc gặp gỡ với chính mình, với Thiên Chúa và với tha nhân mà các Khóa Cursillo giúp con
người có khả năng trở nên chính con người thật của mình, có khả năng liên kết mật thiết với chính mình
và Thiên Chúa, hầu có thể mang Tin Mừng đến các môi trường của mình trong tương lai bằng cách rao
truyền rằng Thiên Chúa Cha, qua Chúa Giêsu Kitô, vốn yêu thương chúng ta.
Vì thế, tôi khuyến khích mọi người trong chúng ta tiếp tục sống bí tích Rữa Tội của chúng ta nhờ
Phương Pháp Cursillo đó là Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, cũng như tiếp tục chia sẻ sự hiểu biết của
chúng ta về ba cuộc gặp gỡ mật thiết này – gặp gỡ chính mình, với Chúa và với tha nhân – ngay trong
các Hội Nhóm Thân Hữu của chúng ta.
Các Anh Chị trong Chúa Kitô thân mến, là Cursillistas chúng ta được mời gọi làm tông đồ, đó là một
vinh dự lớn lao. Điều đó không có nghĩa là chúng ta được chọn bởi vì chúng ta trổi vượt hơn nhiều
người Công Giáo khác, là một Kitô hữu siêu việt. Vinh dự ấy phải do đức tin, lòng trung thành, tình yêu
và sự phục vụ của chúng ta đối với dân của Chúa mà có. Nếu chỉ tìm kiếm danh dự mà thôi thì chúng ta
sẽ chẳng bao giờ chu toàn sứ vụ của chúng ta một cách tốt đẹp.
Khía cạnh quan trọng nhứt của vinh dự đối với một Cursillista chính là trách nhiệm chu toàn ơn gọi của
Phép Rữa Tội, đó là loan truyền Tin Mừng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, trong mọi môi trường
chúng ta bằng cách sống như những Kitô hữu đích thực.
Người nào đã trải qua một Khóa Cursillo không thể che dấu được. Cursillistas luôn luôn được mọi người
trông thấy. Chúng ta luôn ý thức điều này là bất cứ cái gì xảy ra trong đời sống chúng ta đều mang một ý
nghĩa lớn lao hơn trong các môi trường của chúng ta, trong PT Cursillo giáo phận, trong các Miền và
trong PT Cursillo Toàn Quốc. Tương tự như thế, các giám mục, linh mục, phó tế và các tu sĩ có lời khấn
giúp đào luyện đức tin cho cộng đồng phần lớn cũng nhờ gương sáng cầu nguyện, lòng rộng lượng và
thái độ thân thiết của họ. Cũng vậy, chúng ta là Cursillistas cũng phải phản ánh đức tin, niềm hy vọng và
tình yêu của chúng ta qua gương sáng rộng lượng trong thái độ của chúng ta.
Ông Eduardo Bonnin nhắn nhở chúng ta, “Chúng ta thường đã hiểu người giáo dân, như bình thường
thực hiện những gì là Kitô giáo, bằng phương tiện của những thực tế hằng ngày – gia đình, công việc,
giải trí, tình bạn và tình yêu – được hình thành và thể hiện trong việc tìm kiếm chân, thiện, mỹ, cũng
trong những thực tại này và cũng nhờ sự liên kết cá nhân sâu đậm với những người hiện diện ở đó.“
Tôi tin rằng trách nhiệm chính yếu của chúng ta phải là cải đổi chính chúng ta. Khi chúng ta phục tùng
Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, chúng ta tự khép mình phục vụ kẻ khác và chúng ta góp phần vào việc
xây dựng Nước Chúa. Tuy nhiên, chúng ta phải trung thành chu toàn các bổn phận của chúng ta hằng
ngày bằng cách chấp nhận mọi hoàn cảnh Chúa Quan Phòng gởi đến cho chúng ta, ban cho ta cơ hội
hành động trong tình yêu thương lẫn nhau. Cho dù chúng ta đã có vợ có chồng, còn độc thân, ở nhà, tại
sở làm, hay là linh mục hoặc sống đời tận hiến – trong bất kỳ điều gì chúng ta làm, chúng ta phải luôn
luôn tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa. Ước gì mọi hành động của chúng ta đều được thực hiện theo Thánh
Ý Thiên Chúa, bởi vì chỉ nhờ cách này, Vương Quốc Thiên Chúa mới được phát huy và thể hiện dưới
đất cũng như trên trời.
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Sau hết, chúng ta phải luôn luôn ý thức rằng qua Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được cải đổi và biến chúng
ta có khả năng truyền đạt tình yêu của Chúa đến kẻ khác qua tình bạn. Là Cursillistas, chúng ta được kêu
mời nên thánh, làm tông đồ, trở thành những người nam và nữ của thời đại chúng ta trong một cách đặc
biệt nào đó hầu sự thánh thiện của Nhiệm Thể Chúa Kitô, tức Giáo Hội của Chúa, giao phó cho ta coi
sóc, được triển nở và sâu sắc.
Tôi khuyến khích các bạn hãy trung thành với Ơn Đoàn Sủng đặt nền tảng hình thành Hội Học Kitô
Giáo (tức PT Cursillo) và dành cho Chúa Thánh Thần và Tình Yêu Thiên Chúa đâm bông kết quả đúng
lúc. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa vì Người sẽ không bỏ chúng ta trong khi chúng ta nỗ lực mang Tin
Mừng ‘Người yêu thương chúng ta’.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải nhận ra và tin rằng Chúa tin tưởng nơi ta gấp nhiều lần hơn ta tin tưởng
vào Chúa.
Sự thật này đã được nhìn thấy và thể hiện đúng lúc bởi vì Thiên Chúa đã tín thác nơi ta loan truyền sứ
điệp Tin Mừng Ơn Cứu Độ của Người. Lý do Thiên Chúa tin tưởng nơi ta là vì chúng ta được tạo dựng
giống hình ảnh của Chúa. Lòng chúng ta ao ước chân, thiện, mỹ là điều thiết yếu của hình ảnh này. Vì
vậy, chúng ta nên kính trọng phẩm giá của nhau bằng cách chấp nhận khả năng và tư cách của nhau để
phục vụ dân Chúa.
Nhân danh Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc và Nhân Viên VPTƯ, tôi chân thành cám ơn mỗi người
trong các bạn đã hy sinh nhiều để tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 15. Tôi khuyến khích các
bạn chia sẻ với giáo phận của mình những gì mà Chúa Giêsu Kitô đã mặc khải cho các bạn, hầu tiếp tục
xây dựng Vương Quốc của Thiên Chúa.
De Colores và Thiên Chúa yêu thương các Bạn!
Mến chào trong tình Huynh Đệ với Chúa Kitô,
Victor Lugo,
Giám Đốc Điều Hành VP Trung Ương
NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT NHỨT CỦA ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC # 15
Điểm nổi bật đầu tiên của Đại Hội khởi sự vào chiều Thứ Năm với buổi Chầu Thánh Thể. Đức Cha José
H. Gomez, TGM San Antonio, đã giúp chúng tôi chuẩn bị cho buổi chầu Thánh Thể bằng một bài chia
sẻ về Phép Thánh Thể. Có 599 Cursillistas tham dự Đại Hội. Chúng tôi rất thích bầu khí và phong cảnh
của Đại Học Benedictine College cũng như thích nghe các tu sĩ trong Tu Viện đọc kinh cầu nguyện. Đan
Viện Trưởng của Tu Viện Bênêđictô, LM Barnabas Senegal, OSB, đã chào mừng chúng tôi rất nồng hậu
và đã chủ tế Thánh Lễ trong niềm hân hoan với chúng tôi ngày thứ Sáu. Chúng tôi ghi ơn Đức Cha
James Tamayo, Linh Hướng Đại Diện HĐGM/HK, đã hỗ trợ và sát cánh với chúng tôi trong suốt mấy
ngày Đại Hội.
Các buổi hội thảo suốt thứ Sáu và thứ Bảy đặt trọng tâm vào “Tình Bạn” và hướng dẫn phương thức hòa
hợp vào Bản Chất, Mục Đích và Phương Pháp của PT Cursillo. Tình Bạn là phương tiện tốt nhứt đưa
chúng ta đến thực tại này là Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta. Chúng tôi có giới thiệu một quyển
sách có tựa đề là “Friendship: The Art of Happiness” (tạm dịch là: Tình Bạn: Nghệ Thuật của Hạnh
Phúc), tác giả là TS John Cuddeback, có thể mua qua Văn Phòng Trung Ương (Xin xem Trang Nhà của
PT Cursillo). Quyển sách này giải thích sự quan trọng của các nhân đức trong vai trò của Tình Bạn chân
thật. Qua tình bạn chân thật này, chúng ta có thể trở thành những sứ giả thực sự loan truyền niềm vui, đó
là chủ đề của Đại Hội năm nay.

3

Cao điểm của Đại Hội là Cuộc Liên Hoan tối thứ Bảy rất vui nhộn và đầy hứng khởi. Có một vài nhóm
văn hóa đa dạng đã trình diễn các mục đơn ca, hợp ca, nhảy múa, bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đại
Hàn, Phi và Việt Nam, v.v… Chúng tôi thật có phúc vì được cảm nghiệm chính Giáo Hội qua các nền
văn hóa đa dạng trong tinh thần tình bạn.
THÁNH THỂ: BÍ TÍCH HIỆP NHẤT
Trong bài giảng ở Thánh Lễ kết thúc Đại Hội Thánh Thể Toàn Quốc nước Ý tại Bari, ĐTC Bênêđictô
XVI đã tuyên bố: “Thánh Thể, chúng ta hãy lập lại, là bí tích hiệp nhất. Nhưng, bất hạnh thay, các Kitô
hữu lại chia rẽ nhau về bí tích hiệp nhất này! Đúng thế! Vì vậy, càng có lý do hơn nữa, chúng ta được
Phép Thánh Thể hỗ trợ, phải cảm thấy được kích động sử dụng hết năng lực của chúng ta nhắm tới sự
hiệp nhất trọn vẹn mà Chúa Kitô ước ao thật nồng nàn.”
Lời phát biểu của ĐTC vừa rồi là một lời nhắc nhở rất thích hợp về sự hiệp nhất trong PT Cursillo của
chúng ta. Thật bất hạnh vô cùng khi phải thú nhận sự kiện này là nhiều Cursillistas chia rẽ nhau về nhiều
phương diện của Phong Trào chúng ta, đặc biệt là về Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối Tuần. Sự chia rẽ về
việc chọn lựa khóa sinh hay tham dự viên cũng như về việc hình thành nhóm trợ tá là hậu quả của việc
một số thủ lãnh điều hành các Khóa Cursillo theo cách riêng của mình để thoả mãn ý đồ và/hay là “cái
tôi” của mình. Một vài trợ tá còn đi đến chỗ nhận làm của riêng một số Khóa Học nào đó mà họ làm
Khóa Trưởng, Rollistas hay chỉ là trợ tá. Hậu quả là họ cảm thấy có quyền thêm thắt bất kỳ sinh hoạt,
hiện tượng hay nghi thức nào đó có thể đánh động các khóa sinh về mặt tâm lý làm cho họ khóc. Những
thủ lãnh này tiêu biểu cho các Cursillistas thích nhìn ngắm các khóa sinh “cải đổi tại chỗ” giống hệt như
họ pha cà phê hoặc trà uống liền hay mì gói ăn liền. Như vậy, những sinh hoạt thiết yếu của Khóa Học
như tiếp xúc cá nhân, yếu tố tinh thần cộng đồng, tình bạn, v.v… hoàn toàn bị lờ đi hay bỏ mặc. Không
lạ gì một số PT Curillo cấp giáo phận “ngủ yên”, và các thủ lãnh chỉ mong chờ tổ chức được các Khóa
Học một cách liều lĩnh vì họ đều tin tưởng rằng chỉ có Khóa Học mới có thể vực dậy hay làm sống lại
PT, ít ra là trong một thời gian ngay trước Khóa Học hoặc ngay sau Khóa Học. Nhiều thủ lãnh Cursillo,
có cả hàng giáo sĩ nữa, vẫn còn xem Khóa Học không thể thiếu được đối với họ và họ đòi phải mở Khóa
mỗi năm, bất kể tình trạng khóa sinh, trợ tá hay bất kỳ hoàn cảnh không thuận lời nào! Dĩ nhiên chia rẻ
không tránh được!
Nếu Chính Sách của PT Cursillo Toàn Quốc được các thủ lãnh các cấp tuân hành đúng đắn với tinh thần
trách nhiệm, PT Cursillo của chúng ta sẽ luôn luôn là động cơ cho sự hiệp nhứt trong các cộng đồng
Cursillo cấp giáo phận, miền và toàn quốc, và chủ yếu là trong Giáo Hội Công Giáo chúng ta. Chính
Sách đòi buộc một PT Giáo Phận “chuẩn bị các ứng viên cho Khóa Cursillo Cuối Tuần theo các chỉ dẫn
phác họa trong quyển ‘Những Tư Tưởng Nền Tảng của PT Cursillo’, và trong ấn bản mới nhứt của
‘Cẩm Nang Lãnh Đạo’ cùng những tài liệu chính thức khác của PT Cursillo liên quan đến việc hướng
dẫn khóa sinh.’” Chính Sách PT Cursillo cũng thẳng thắn yêu cầu các lãnh đạo Cursillo cấp giáo phận
loại bỏ khỏi Khóa Cursillo 3 Ngày tất cả những yếu tố không cần thiết, và bất cứ sinh hoạt nào khác dễ
làm chia trí các khóa sinh không tập trung tư tưởng vào mục tiêu đích thực của Khóa Cursillo.
Hơn nữa, LM Frank S. Salmani thuộc GP Providence, NY, trong sách của ngài “Whom Shall I Send?”
(ấn bản tiếng Việt: “Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi”), đã cho các thủ lãnh Cursillo lời khuyên hữu
ích này: “Khác với một hội đoàn, một thân thể không phải là một cơ cấu. Thân thể không quan tâm tới
những luật lệ được thiết lập, mà chỉ lưu tâm đến nhiệm vụ. Xin hiểu cho rằng, chúng tôi không có ý nói
một thân thể không có một cơ cấu, mà chỉ nói một thân thể không phải là một cơ cấu. Một thân thể vẫn
có những luật lệ để mà tồn tại hầu cho phép thân thể ấy vận hành theo cách riêng của nó, nhưng các luật
lệ phải căn cứ vào nhiệm vụ và sự cần thiết. Những luật lệ trong một thân thể chỉ có để giữ cho thân thể
khỏe mạnh mà thôi…. Mỗi phần tử hay mỗi ‘tế bào’ vận hành theo luật thiên nhiên của nó. Những luật
ấy chính là những ‘điều cốt yếu’ của thân thể, không có chúng, thân thể không thể hoạt động được.
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Thánh Thể là yếu tố không thể thiếu của PT Cursillo, nhứt là trong các Khóa 3 Ngày Cuối Tuần. Thật là
thích hợp khi trích đoạn văn sau đây của ĐTC Bênêđictô XVI trong bài giảng nói trên của ngài để kết
luận cho bài viết này: “Chúa Kitô mà chúng ta gặp gỡ trong phép bí tích cũng là một Chúa Kitô hiện
diện trong Hình Bánh khắp nơi trên trái đất. Điều này có nghĩa là chúng ta chỉ có thể gặp gỡ Chúa
chung với những kẻ khác. Chúng ta chỉ có thể đón nhận Chúa trong sự hiệp nhứt mà thôi.”
Joachim Lê Tinh Thông
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
“LÒNG ĐẠO”
Trong Thư Tín VPTƯ vừa qua chúng tôi đã chia sẻ với các bạn 2 Rollos “Lý Tưởng” và “Giáo Dân”.
Theo tiến trình các Rollos (của giáo dân), trong Thư Tín này chúng tôi chia sẻ về một trong những cột
trụ vững chắc giúp chúng ta duy trì Đạo Chúa, đó là Lòng Đạo.
Bầu Khí -- Lúc trình bày bài Rollo ‘Lòng Đạo” này, các khóa sinh có thể rất bối rối, bởi vì mặc dầu họ
đã thấm nhuần những tư tưởng của các bài Rollos trước đó, nhưng họ không nhìn thấy làm cách nào có
thể xoay xở thực hiện điều này một cách cụ thể và chính xác trong cuộc sống của họ.
Bối Cảnh – Đây là bài Rollo cuối cùng của ngày thứ nhứt, hoàn tất giai đoạn thứ hai (Loan Truyền Sứ
Điệp) của Khóa Cursillo và chuẩn bị cho giai đoạn thứ ba, đó là “Cải Đổi” hay là “Phát Triển Đời Sống
Kitô-hữu”. Rollo “Lòng Đạo”, nếu trình bày thành công, sẽ là một trong những Rollos có hiệu quả nhứt
của Khóa Cursillo. Bài này phải được trình bày thế nào để cho các khóa sinh có thể nhìn thấy những
chân lý đã ‘nhập thể’ trong người lãnh đạo, được thể hiện trong bài “Ơn Sủng” và bài “Đức Tin” qua
chứng từ về lòng quyết tâm và niềm hân hoan của đương sự.
Rollo “Lòng Đạo” thường giúp nhiều nhứt các khóa sinh hay tham dự viên sắp xếp lại những giá trị của
mình. Lòng Đạo là hướng cuộc đời mình đến cùng Thiên Chúa. Các khóa sinh bắt đầu giai đoạn chuyển
tiếp, đặt Chúa vào vị thế ưu tiên trong cuộc đời mình. Có được hiệu quả như thế là nhờ Rollista khéo léo
trình bày những quan niệm sai lạc về Lòng Đạo; tuy nhiên, cũng không nên mất quá nhiều thì giờ về đề
tài này (10 phút tối đa cũng đủ rồi). Bài Rollo này phải phản bác những thành kiến và những quan niệm
sai lầm về Lòng Đạo bằng cách mô tả một cách sinh động những dáng điệu lòng đạo lố bịch hơn. Ý
tưởng sai lạc đầu tiên phải được trình bày một cách khôi hài; ý tưởng sai lạc thứ hai có thể pha chút hài
hước song phải được trình bày với lòng thương cảm. Ý tưởng sai lạc thứ ba nên được trình bày thật
mạnh mẻ. Những tư tưởng sai lạc thường chọn lọc các hình ảnh của những gì tôn giáo đã và đang tác
động các tham dự viên, thường thuộc về tiềm thức. Một khi những tư tưởng này được ý thức rõ rệt,
chúng sẽ được giải quyết cách dễ dàng. Điều chính yếu là phải cương quyết thiết lập quan niệm đúng
đắn về lòng đạo và nhấn mạnh những điểm cá biệt của lòng đạo chân thực.
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Nhưng tác động khá mạnh của bài Rollo này là do chứng từ cá nhân của Rollista mà các tham dự viên
nhìn thấy một cách cụ thể con người này sống cuộc đời sùng đạo ra làm sao. Họ nhìn thấy lòng đạo có
kết quả và hấp dẫn dường nào! Những gì trước đây đáng ghê tởm hoăc vô nghĩa nay trở thành một cái gì
họ nhìn thấy không những vô giá và hấp dẫn mà còn có thể khả thi.
Chứng từ về sự cải đổi và thăng tiến đều đặn của người Rollista được tỏ bày trong suốt bài Rollo. Điểu
quan trọng là phải làm sao cho các tham dự viên biết rằng người Rollista chỉ là một con người bình
thường, sống cuộc đời giống như mọi người. Người Rollista phải nhớ quan niệm này không nhằm gây
sửng sốt, nhưng là để cho thấy bất cứ người nào, ngay chính các khóa sinh, cũng có thể quay về với
Chúa và trở thành “con người mới”.
Rollista cố gắng truyền đạt cho các khóa sinh hiểu việc sống hoàn toàn cho Chúa có ý nghĩa gì. Rollista
không cần thiết phải nói về một sự thay đổi kỳ diệu hay một sự cải đổi vĩ đại. Hướng trọn cuộc đời mình
về với Chúa thường là một tiến trình, và cho dù nếu có sự thay đổi đột ngột vào một thời điểm nào đó,
thì thường thường cũng có một số thời điểm khác mà người Rollista đã thực hiện được những tiến bộ
đáng kể trong đời mình.
Bài Rollo này cần được khuyến khích trình bày một cách thuyết phục. Lời phát biểu phải giữ sao cho
đơn giản, trực tiếp và đi thẳng vào điểm chính , chỉ có sự đáp ứng thích hợp đối với món quà ơn sủng
của Thiên Chúa là hoàn toàn phục tùng Người.
Rollo “ LÒNG ĐẠO”:
Việc phục hồi Đạo Chúa trên thế giới cần đặt trên căn bản Lòng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo. Lòng
Đạo là: Hướng trọn cuộc đời mình về với Chúa: Lý Tưởng Đích Thực
▪ Hướng về – Hiểu chính xác điều chúng ta cho là ưu tiên
▪ Trọn cuộc đời mình – Mọi khả năng và những gì thực sự thuộc về ta
▪ Về Chúa – Thấu triệt sứ vụ của chúng ta theo tinh thần siêu nhiên
▪ Lý Tưởng Đích Thực – Cuộc đời chúng ta được quyết định bởi việc Chúa
chúng ta và việc chúng ta chinh phục thế giới về cho Chúa.

chinh phục

Những điểm chính yếu cần nêu lên trong bài Rollo này:
▪ Lòng Đạo Đích Thực là một đời sống Ơn Sủng có ý thức rõ ràng.
* Ý thức rằng nhờ Ơn Sủng mà tôi là phần tử của Nhiệm Thể Chúa Kitô
* Ý thức về tình Yêu của Chúa, và Chúa hiện diện liên tục giữa chúng ta trong Phép Thánh Thể.
* Ý thức rằng đã đến lúc chúng ta tự hỏi mình: “Tôi có phải là một phần tử sống động trong
Nhiệm Thể Chúa Kitô, hay chỉ là một phần tử chết mất rồi? Tôi có phải là một cản trở (giống
như cục máu đông đặc) không đến được những phần tử khác chăng?
▪ Lòng Đạo Đích Thực cũng là một đời sống Ơn Sủng đang tăng trưởng.
* Việc ta liên kết với Chúa và cuộc sống Ơn Sủng phải thăng tiến thường xuyên.
* Cuộc sống Ơn Sủng của chúng ta tăng trưởng bởi vì chúng ta hướng cuộc đời chúng ta đến với
Chúa, mỗi hành vi trong cuộc đời ta gia tăng Ơn Sủng, “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm
hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Col. 3:17).
▪ Lòng Đạo là Đời Sống Ơn Sủng được chia sẻ
* Bởi vì chúng ta là Giáo Hội, tạo chúng ta cơ hội thật sự hiện diện với kẻ khác, để làm máng
thông Ơn Sủng.
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* Chia sẻ Đạo Chúa Kitô; chia sẻ Ơn Sủng của chúng ta, cởi mở với tha nhân và bày tỏ với họ lý
do chúng ta vui mừng và hạnh phúc, đó là bởi vì CHÚA YÊU THƯƠNG TA!
▪ Lòng Đạo là sự sống, và sự sống là Biết, Muốn và Làm.
1. Biết – Điều gì được làm và lý do mình làm, không kể những gì làm theo thói quen,
làm một cách máy móc, một cách vô ý thức, và một cách phi lý.
2. Muốn – Chúng ta muốn sống trong một ơn sủng được ý thức rõ ràng và tăng trưởng,
bởi vì chúng ta muốn nên thánh bây giờ, ngay lúc này.
3. Làm – Chúng ta phục vụ Thiên Chúa, làm những gì Chúa bảo chúng ta làm, những gì
Chúa mong chờ chúng ta.
▪ Lòng Đạo là yêu mến và phục vụ trong Vương Quốc của Thiên Chúa.
* Chính điều này chuyển thành việc hướng trọn cuộc đời chúng ta về với Chúa.
▪ Lòng Đạo là Lý Tưởng Đích Thực.
* Nếu Lý Tưởng là tổng hợp các tư tưởng, các kế hoạch hay các mục tiêu nhằm thúc đẩy chúng
ta đạt mục đích, thì lòng đạo của chúng ta cấu tạo một lý tưởng chân thật và hoàn hảo, bời vì lý
tưởng ấy chẳng có gì kém hơn cuộc sống trọn vẹn của chúng ta hiến dâng cho Chúa. Như thế
Lòng Đạo là phương tiện để đạt mục đích của ta, đó là Nên Thánh.
▪ Lòng Đạo phải được sống hay cảm nghiệm:
a) Tự Nhiên: Chúng ta muốn Đạo Chúa được đặt nền tảng trên tình nhân loại; lòng tin
tưởng của đứa trẻ vào người Cha của nó.
b) Can Đảm: Chúng ta biết thế giới thuộc về Thiên Chúa và Chúa cho người can đảm
mượn sử dụng.
c) Nồng Nhiệt: Chúng ta ước muốn nhìn nhận đức tin chúng ta tuyên xưng, không hỗ
thẹn cũng không quan tâm bất kỳ ai nghĩ gì.
d) Vui Mừng: Chúng ta làm cho câu nói bất hủ sau đây thành sự thật: “Một vị thánh
buồn là một vị thánh đáng buồn” (Un saint triste est un triste saint).
▪ Lòng Đạo (của chúng ta) phải được nuôi dưỡng
* Tương tự như mọi đời sống đều được nuôi dưỡng bằng loại thực phẩm nào đó, và người ta
huấn luyện bằng thực hành, chúng ta thực tập lòng đạo của chúng ta bằng những hành vi thiêng
liêng nào đó, như thực hành các Phép Bí Tích và dâng cúng mọi sự chúng ta làm cho Chúa. (Mặc
dầu điều này sẽ được thảo luận chi tiết hơn trong Rollo “Đời Sống trong Ơn Sủng”, các Rollistas
nên làm chứng nhân về cách thức họ đã nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của họ như thế nào).
▪ Sự hoàn thiện lòng đạo của chúng ta sẽ là công tác Tông Đồ, làm cho cuộc sống này được
linh động trong tha nhân.
* Chúng ta rộng lượng và chúng ta muốn điều tốt đẹp nhứt cho kẻ khác, hầu Chúa Kitô có thể
sống trong họ nữa; và đời sống của họ được hướng trọn vẹn về Chúa, sống một đời sống Ơn
Sủng được ý thức rõ rệt và tăng trưởng, sống Đạo Chúa thật trọn vẹn.
CẬP NHẬT HÓA TÀI LIỆU PHONG TRÀO CURSILLO
Một quyển sách bằng tiếng Tây Ban Nha vừa mới được xuất bản, đó là “II Conversaciones de Cala
Figuera” (Những Cuộc Mạn Đàm tại Cala Figuera, Đợt II), với giá ủng hộ US$8.00. Sách Chỉ Nam
Cursillista bằng tiếng TBN vừa mới được tái bản và cập nhật hóa với Mầu Nhiệm Sự Sáng trong Tràng
Hạt Mân Côi.
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Quyển sách “The Evangelizing Catholic” (tạm dịch ‘Người Công Giáo Truyền Đạo’), do LM Frank P.
De Siano, CSP, viết bằng Anh ngữ, với giá ủng hộ $US3.00. Sách còn rất ít!
BÁN QUÀ LƯU NIỆM CURSILLO
VPTƯ/PT Cursillo tại Dallas, TX, vừa mới mua lại một số hàng hóa của Cty. Cursillo Connection và sẽ
do nhân viên VPTƯ bán để tạo lợi tức điều hành PT Cursillo. Trang nhà của dịch vụ này sẽ được thực
hiện ngày gần đây. Xin vui lòng theo dõi và hỗ trợ!
TRANG NHÀ CỦA PT CURSILLO TOÀN QUỐC
Chúng tôi tiếp tục khuyến khích các bạn vào thăm Trang Nhà VPTƯ để xin Palancas, mua tài liệu và
học hỏi thêm về PT. Xin vui lòng tham gia với các PT giáo phận khắp Hoa Kỳ hiện đang liên kết với
VPTƯ để gởi Palancas và những hy sinh hãm mình cầu nguyện cho sự thành công của các Khóa Học và
những sinh hoạt khác của PT. Bản Tin điện tử Ultreya có thể được tìm thấy trên Trang Nhà. Nếu muốn
gởi chứng từ Ngày Thứ Tư, xin vào Trang Nhà www.natl-cursillo.org và nhấn “Submit an article”. Đánh
máy bài chia sẻ và chuyển đến các chủ bút phụ trách. Sau khi hiệu đính, bài sẽ được đưa lên Bản Tin
trong các số kế tiếp. Những bài chứng từ này giúp Cursillistas tại Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới có cơ
hội suy nghĩ đến những suy tư của các bạn về những điều căn bản của một Kitô hữu đích thực. Các bạn
có thể liên lạc với các Trang Nhà có liên kết của nhiều PT giáo phận khác từ Trang Nhà VPTƯ.
ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO 2005
Chân thành cám ơn! Xin cám ơn các PT Giáo Phận đã tiếp tay tổ chức và tham gia Cuộc Đi Bộ Truyền
Giáo năm nay nhằm gây quỹ cho PT địa phương và toàn quốc. Áo Thun (T-Shirts) Đi Bộ hiện đang còn
một ít. Các Bạn có thể liên lạc VPTƯ để biết thêm chi tiết nếu dự tính tổ chức Đi Bộ tại địa phương
mình.
VĂN THƯ XIN HỖ TRỢ
Kèm theo Thư Tín này là một văn thư quan trọng của Ủy Ban Tài Chánh đại diện PT Cursillo gởi cho
các bạn để xin rộng lượng hỗ trợ và tiếp tay phổ biến sâu rộng đến mọi Cursillistas trong giáo phận của
các bạn.
PALANCAS CHO CÁC Ý CHỈ SAU ĐÂY
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 các Cursillistas tại Hoa Kỳ
Các ngày Thứ Năm – Cầu nguyện cho mọi công tác tông đồ của PT Cursillo
Các ngày Thứ Sáu – Cầu nguyện các Khóa Cursillo 3 Ngày
Các ngày Thứ Bảy – Cầu nguyện cho Đại Hội Cursillo Thế Giới Kỳ VI tại Brazil
Chân thành cám ơn các bạn cộng tác với VPTƯ thực hiện Palancas cầu nguyện cho những ý chỉ ghi trên.
Phục vụ trong Chúa Kitô,
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành
Cef Aguillón – 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
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