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TÂM THƯ CỦA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN LITTLE ROCK, AR
Mến thăm các Cursillistas:
Tôi là Giám mục Peter Sartain. Tôi đã tham dự Khóa Cursillo # 81 ở Memphis tháng Giêng 1981, và tôi
ngồi bàn Decuria Thánh Phêrô.
Thật khó mà tưởng tượng rằng tôi tham gia PT Cursillo đã 25 năm rồi đấy! Từ đó,
tôi phục vụ nhiều Khóa Cursillo Cuối Tuần trong vai trò Linh Hướng, tham dự vô
số Ultreyas và Hội Nhóm hàng tuần, và làm Linh Hướng cho PT giáo phận vào
cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Tôi cảm nhận Thiên Chúa đã làm nhiều
việc phi thường trong đời sống của các Cursillistas, và trong nhiều năm tôi đã nhận
thấy Cursillistas là những kẻ dấn thân phục vụ trong sinh hoạt giáo xứ có lẽ nhiều
hơn cả.
Như các bạn biết, Cursillo là một “phong trào”, ý muốn nói mục đích của nó là quy
tụ các người Công Giáo lại với nhau để nuôi dưỡng và nâng đỡ nhau; không ai là
Cursillista chỉ cho riêng mình mà thôi! Mục đích của Khóa Cursillo – “Khóa ngắn hạn về Kitô Giáo” –
là tái giới thiệu người Công Giáo với căn bản của đức tin chúng ta và cống hiến cho họ một phương
pháp giúp họ thăng tiến trong đức tin ấy, trong mối liên hệ với Thiên Chúa và với những người Công
Giáo khác, và nâng đỡ họ trong sứ mệnh sống Phúc Âm trong cuộc sống hằng ngày. Các Kitô hữu phải
là men trong môi trường của mình, mang hương thơm của Chúa Kitô đi khắp nơi mình ghé qua. Việc
tham gia trong một Hội Nhóm và Ultreya thật cần thiết cho cuộc sống của người Cursillista nhiệt thành.
Để hỗ trợ cho Phong Trào trên căn bản giáo phận, luôn luôn phải có một Văn Phòng Điều Hành, là một
nhóm người được gây cảm hứng nhờ có một linh hướng và dưới quyền của một giám mục, hướng dẫn
Phong Trào để bảo đảm PT theo đúng quy tắc của toàn quốc. Trường Lãnh Đạo là yếu tố chủ yếu đối
với bất kỳ PT Cursillo giáo phận nào, vì Trường LĐ chuẩn bị cho các Cursillistas, nam lẫn nữ, trong một
phương thức toàn diện hơn để lèo lái PT giáo phận qua tiến trình đào luyện thường xuyên về mục vụ và
thần học, tu đức và về chính Phong Trào nữa. Cũng chính từ Trường Lãnh Đạo mà các trợ tá phục vụ
Khóa Cursillo phải được tuyển chọn. Phải đào luyện như thế mới có thể đoan chắc rằng chúng ta không
khai triển phương cách riêng của chúng ta để điều hành Khóa Cursillo, với nguy cơ chúng ta dần dần bị
đẩy càng ngày càng xa lìa ý hướng nguyên thủy và sự hiểu biết sâu sắc của vị sáng lập.
Chúng tôi được chúc phúc qua PT Cursillo mà giáo phận chúng tôi đã cảm nghiệm trong nhiều năm, và
tôi nhìn thấy kết quả chung quanh tôi. Tôi rất sung sướng trong việc hỗ trợ Phong Trào Cursillo và
khuyến khích mọi người, đặc biệt Văn Phòng Điều Hành và Trường Lãnh Đạo, làm phần vụ của mình
giúp PT trở nên sung mãn hơn.
Xin các Bạn hết mình hỗ trợ PT. Các Bạn biết PT đối với các Bạn quan trọng như thế nào, và các Bạn sẽ
gây một ảnh hưởng sâu đậm đối với môi trường của giáo phận mình nếu các Bạn tự mình đi tìm hiểu
thêm về Cursillo do Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc hướng dẫn.

Thân ái trong Chúa Giêsu Kitô,
+ J. Peter Sartain
Giám Mục Giáo Phận Little Rock, AR
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ 16 NĂM 2006
Năm nay Đại Hội Cursillo Toàn Quốc sẽ được tổ chức tại Đại Học Villanova (Villanova University),
Thành Phố Villanova, TB Pensylvania, từ ngày 20 đến 23 tháng 7 năm 2006. Chủ đề Đại Hội là “Lạy
Chúa, xin hãy phán, tôi tớ Chúa đang lắng nghe!”, và để giúp chúng ta lắng nghe, chúng ta sẽ bắt đầu
Đại Hội với nghi thức Chầu Thánh Thể. Chúng ta sẽ tự hỏi chúng ta sẽ làm gì với những món quà Chúa
đã ban cho PT Cursillo. Và chúng ta là những môn đệ trung thành như thế nào với những gì Thiên Chúa
đã ban cho chúng ta?
Địa điểm Đại Hội cách Phi Trường Quốc Tế Philadelphia đô 45 phút. Lê phí ghi danh là $275 mỹ kim
nếu chúng ta ghi danh trước ngày 19-5-2006, bao gồm chuyên chở từ phi trường đến Đại Hội và ngược
lại, chỗ cư ngụ ba đêm và ba bữa ăn mỗi ngày, bắt đầu với bữa ăn tối thứ Năm, 20-7-2006 và kết thúc
với bữa ăn sáng Chúa nhật, 23-7-2006. Đại Hội rộng mở chào đón mọi Cursillistas. Phiếu ghi danh được
kèm theo Thư Tín này. Các bạn có thể nhận phiếu ghi danh trên Internet tại địa chỉ www.natlcursillo.org hoặc www.cursillovietinusa.com . Đại Hội chỉ có khả năng thu nhận 600 người mà thôi.
Phòng ngủ sẽ được cấp phát theo thứ tự ghi danh. Xin các Bạn vui lòng sắp xếp đến tham dự Đại Hội kỳ
thứ 16 của chúng ta.
Chúng ta sẽ có dịch vụ chuyển ngữ (tiếng Anh – Tây Ban Nha) những bài thuyết trình quan trọng tại Đại
Hội. Các buổi Hội Thảo sẽ được trình bày riêng rẽ theo từng nhóm ngôn ngữ.
Năm nay sinh hoạt Ultreya tại Đại Hội sẽ diễn ra chiều thứ Sáu và tiệc Liên Hoan chiều thứ Bảy, gồm có
ca vũ nhạc do các nhóm văn hóa khác nhau trong PT Cursillo Toàn Quốc trình diễn. Các PT giáo phận
có ý định tham gia trình diễn trong buổi Liên Hoan xin vui lòng liên lạc VPTƯ số ĐT 214-339-6321
trước ngày 20-6-2006 để tiện sắp xếp chương trình vì thời gian văn nghệ có giới hạn. Tuy nhiên, sẽ cố
gắng sắp xếp để mọi nhóm văn hóa khác nhau có cơ hội trình diễn.
ROLLO: NHỮNG NGƯỜI LÃNH ĐẠO
Thành phần lãnh đạo ý thức về sứ mạng của mình khi lãnh nhận Bí Tích Rữa Tội, sáp nhập Chúa Kitô
trong nhân cách của mình, nhìn thấy rõ ràng những đòi buộc của Bí Tích Rữa Tội và hăng say biến
những ràng buộc này trở thành một thực tại trong cuộc sống với một tâm hồn luôn luôn thao thức theo
những khả năng của mình. Họ là những giáo dân, các đấng thánh, các tông đồ, những người nam và nữ
của thời đại, cộng tác với hàng giáo phẩm. Gắn bó với những đức tính tự nhiên và siêu nhiên của mình:
Các đức tính tự nhiên:
Họ có một nhân cách nhân bản thực sự, đặt trọng tâm vào trục Kitô giáo.
Các đức tính siêu nhiên:
Khai triển khả năng vô tận của phép Rữa Tội.
“Những Người Lãnh Đạo” là Rollo cuối cùng của ngày thứ hai. Rollo này chấm dứt giai đoạn thứ ba –
đó là giai đoạn “Phát Triển Đời Sống Kitô Hữu” – một lời kêu gọi cải đổi hay hoán cải (metanoia) và nó
chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của Khóa Cursillo – là giai đoạn “Đề Xướng Kế Hoạch”. Giai đoạn ba
nhằm giúp các Cursillistas gặp gỡ Chúa Kitô. Sự mật thiết với Chúa Kitô lần này phải là đặc tính đáng
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lưu ý nhứt và nổi bật nhứt trong đời sống người Kitô hữu. Ta phải loại bỏ cái tư tưởng sai lạc mà ta có
về Chúa Kitô. Ta phải trình bày một Chúa Kitô sống động, có thực, riêng tư và gần gũi với chúng ta.
Vì lý do này mà ngày hôm ấy khởi đầu với bài nguyện gẫm “Con Người Chúa Kitô”. Ai là Chúa Kitô?
Chúa Kitô như thế nào? Bản thể người phàm của Chúa, trái tim, sự thông minh, quyền năng của Chúa –
đức tính kiên quyết song song với lòng nhân từ của Chúa. Đây là Đức Kitô mà chúng ta có trong Phép
Thánh Thể. Bài Rollo “Học Đạo” nhằm hướng dẫn các Cursillistas đào sâu kiến thức mình đã có về
Chúa Kitô. Khả năng của mỗi người trở thành thủ lãnh phải được trau dồi và củng cố. Bài Rollo
“Nhiệm Tích” giúp các Cursillistas học cho biết cách liên hệ với Chúa Kitô. Bài này giới thiệu một
phương thức hữu hiệu và thực tế để tạo được mối liên hệ mật thiết và riêng tư với Chúa Kitô, qua hai
mục tiêu mà ta phải đạt cho được. Mục tiêu thứ nhứt là lời kêu gọi sống trong Tình Bạn với Chúa.
Mục tiêu thứ hai là chỉ dẫn làm sao cho thấy bài Rollo “Những Người Lãnh Đạo” là một nhịp cầu nối
kết giữa chiếc kiềng ba chân, tức là Sùng Đạo, Học Đạo và Hành Đạo, với thông điệp của những bài
Rollos còn lại – đó là thông điệp “đề xướng kế hoạch”. Rollo “Hành Đạo” vừa là sự bày tỏ vừa là kết
quả của tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa. Rollo “Những Người Lãnh Đạo” minh họa đời sống
của người Kitô hữu chân chính trong thế giới ngày nay. Các Rollos còn lại nhấn mạnh đặc biệt làm cách
nào đạt được điều này, nhưng Rollo “Những Người Lãnh Đạo”, do chứng từ của người chia sẻ, phải chỉ
cho thấy đó là điều có thể làm được.
Giai đoạn thứ tư nhằm giúp các Cursillistas đưa kinh nghiệm sống động của Khóa Cursillo vào trong các
môi trường hàng ngày của mình. Kinh nhiệm này phải truyền cảm hứng cho người lãnh đạo cái ý tưởng
về những gì một nhóm người, cả nam lẫn nữ, đều có thể đạt được trong thế giới này khi họ sử dụng hết
mọi khả năng tự nhiên và siêu nhiên của mình trong việc phục vụ lý tưởng cao quý của Kitô giáo.
Bài Rollo “Những Người Lãnh Đạo” xác quyết rằng tất cả chúng ta phải là thành phần lãnh đạo; mọi
nguời trong chúng ta làm một điều gì, với tinh thần trách nhiệm, trong tư cách là những thành phần năng
động của Nhiệm Thể Chúa Kitô. Là người lãnh đạo trong trường hợp này không có ý ám chỉ những kẻ
có “chức quyền cao trọng”, như là chủ tịch các đoàn thể, hoặc những người có khả năng siêu việt, hay
những người giàu sang phú quý, hoặc nổi tiếng trên thế giới. Người lãnh đạo ở đây muốn nói đến những
kẻ có ảnh hưởng với người khác và do đó có thể giúp biến đổi xã hội chúng ta.
Là Kitô hữu nghĩa là “làm người” với đầy đủ ý nghĩa của nó, phấn đấu và tăng trưởng để trở nên nhân
bản và thánh thiện. Mọi người, theo cách thức riêng của mình, là một thủ lãnh; chỉ có một điều kiện là ta
phải phó thác hoàn toàn cho Chúa Kitô.
Những đức tính tự nhiên mỗi con người đều có thể sở hữu. Nhưng đối với các Kitô hữu những đức tính
này được tái định hướng; được sử dụng để phục vụ lý tưởng Kitô giáo. Thí dụ, một người không phải là
Kitô hữu hay là Kitô-hữu mà không giữ đạo có thể rộng rãi hay giúp đỡ kẻ khác, nhưng các Kitô hữu có
lòng rộng lượng bởi vì họ yêu mến Chúa Kitô. Trái lại, những đức tính siêu nhiên là những đức tính chỉ
người nào tin mới có. Đó là những đức tính mà chúng ta triển khai nhờ mối liên hệ của chúng ta với
Thiên Chúa; chính Chúa ban những đức tính này ngay trong con người chúng ta. Nói chung, khi một
người phó thác hoàn toàn cho Chúa thì có hai sự việc xảy ra: các đức tính tốt tự nhiên của người ấy sẽ
được sử dụng để phục vụ Chúa Kitô và cũng có một cái gì mới được ban cho họ bởi vì cái gì mới ấy
trong đời sống họ chính là mối liên kết với Chúa Kitô.
Đây không phải là một cơ hội, cho dù dễ bị lôi cuốn, để trình bày một chứng từ cá nhân về sự hoán cải
trở về đời sống Kitô hữu. Chứng từ khởi sự tiếp theo sau mốc điểm ấy và nơi chốn mà người Rollista
đang hiện diện trong lúc này. Trong thời gian đó, sự nhân đạo của Rollista phải được thể hiện rõ ràng;
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tất cả những thí dụ và/hay những chứng từ không nên coi đó là những thành công nhãn tiền, nhưng phải
cho thấy làm thế nào một người có thể tiếp tục thăng tiến ngay cả khi bị thất bại nữa.
Phải cho thấy rõ ràng người lãnh đạo lệ thuộc vào Chúa, nhưng cũng phải cho thấy người lãnh đạo đã bỏ
công sức đáng kể của chính mình, và làm cách nào cả hai sự kiện này lồng vào nhau được thông suốt.
Bài Rollo này phải trình bày một hình ảnh người lãnh đạo như một người “cầu nguyện như thể mọi sự
đều tùy thuộc vào Chúa (mà đúng như thế!) và hành động như thể mọi sự đều tùy thuộc vào họ (mà cũng
đúng như thế!).”
Bài Rollo phải thật giản dị trong văn phong, thẳng thắn và rõ ràng. Người Rollista phải chia sẻ thông
điệp đơn sơ này đó là mọi người đều có khả năng trở thành lãnh đạo. Như vậy cách thức làm chứng
nhân phải thích hợp với trình độ tâm tưởng của những người tham dự Khóa Cursillo hầu mỗi người có
thể nhìn thấy vị trí của họ trong chương trình của Thiên Chúa.
BẢN TIN ĐIỆN TỬ ULTREYA
Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (VPĐH/TQ) kêu gọi sự giúp đỡ của các Bạn đối với Bản Tin Điện
Tử Ultreya, bằng cách vừa gởi đăng các bài chứng từ vừa khuyến khích các Cursillistas cũng làm như
vậy,
Tất cả chúng ta đều biết rõ thật sự cao quý như thế nào khi các nhóm thân hữu có cơ hội nghe chứng tá
của các nhóm thân hữu thuộc giáo phận khác tại Ultreya. Đây chính là mục tiêu lâu nay của Bản Tin
Ultreya ước mong mang đến những chứng từ trung thực với phương pháp Cursillo bằng cách chia sẻ
những câu chuyện làm chứng nhân với nhiều giáo phận khác và các Cursillistas liên kết với Phong Trào
Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ. Khi quyết định ngưng xuất bản Bản Tin Ultreya, chúng tôi may mắn tìm
được ngay phương thức khác thay thế ít tốn kém; phương thức này cũng được Văn Phòng Trung Ương
hỗ trợ hết mình. Bản Tin điện tử Ultreya đã tiếp đón hàng ngàn khách thăm viếng tại trang nhà mỗi khi
được trưng bày. Tuy nhiên, Bản Tin vẫn còn gặp khó khăn trong việc đón nhận các bài chứng từ của các
Cursillistas bày tỏ bằng cách nào Phương Pháp Cursillo đã giúp đỡ họ thành công trong những công tác
tông đồ hay cũng có thể những thất bại nữa.
Hiện tượng thiếu các bài chứng từ có phải do sự kiện này là chứng từ trình bày ở Ultreya chỉ được một
vài người biết đến mà thôi hay sao? Hoặc là bởi vì không có đủ người trong chúng ta chịu khó khuyến
khích nhau gởi bài chứng từ cho Bản Tin Ultreya điện tử chăng? Thành phần lãnh đạo Cursillo cấp Miền
và cấp Quốc Gia được nhắc nhở, trong các buổi họp VPĐH/TQ và trong Thư Tín VPTƯ vừa qua, tìm
kiếm và kêu gọi gởi các bài chứng từ cho Bản Tin điện tử. Tuy nhiên, từ dạo ấy, Bản Tin vẫn còn nhận
rất ít bài. Trong buổi họp VPĐH/TQ kỳ tháng 7/ 2006 sắp tới, một bản tường trình về kết quả lời kêu gọi
cho vấn đề này sẽ được thực hiện. Rất tiếc, nếu tình trạng này không khá hơn, có thể Bản Tin Ultreya
điện tử sẽ phải bị đình bản vào cuối tháng Chín 2006 và cơ hội nghe và chia sẻ chứng từ của chúng ta
khắp cả nước sẽ bị mất.
Chúng tôi mạnh mẽ khuyến khích các Bạn hãy gởi bài chứng từ của Bạn cho Bản Tin Ultreya, tại địa chỉ
của Trang Nhà PT Cursillo Hoa Kỳ: www.natl-cursillo.org và gõ vào chữ “e-Ultreya”. Đây cũng là
trang nhà nơi lưu trữ các thư xin Palancas.
ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO
Chúng tôi khích lệ toàn thể Cursillistas tham gia Cuộc Đi Bộ Truyền Giáo 2006 gây quỹ cho PT Cursillo
các cấp. Để điều hợp dự án này trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ, chúng tôi đã dự định tổ chức Cuộc Đi Bộ
Truyền Giáo vào ngày áp Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tức ngày thứ Bảy 3-6-2006. Tuy nhiên, các
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PT/GP cứ tự nhiên thay đổi ngày giờ tổ chức cho phù hợp với truyền thống, nhu cầu và sự thuận tiện của
từng địa phương. VPTƯ ân cần nhắn nhở mọi Cursillistas: mục đích của Cuộc Đi Bộ Truyền Giáo
không phải để bán áo thung T-Shirts, nhưng để phát huy PT Cursillo trong giáo phận của các Bạn.
VPTƯ có một số T-Shirts cho mục tiêu này với giá $7.00 + bưu phí. Xin gọi ĐT 214-339-6321 để biết
thêm chi tiết hay là e-mail cho chúng tôi nationalcursillo.center@verizon.net .
TÀI LIỆU CURSILLO TĂNG GIÁ
Vì chi phí ấn loát tăng cho nên giá ủng hộ sách “Ngày Thứ Tư của Chúng Ta”, ấn bản Anh ngữ và Việt
ngữ là $3.50 mỹ kim, và ấn bản tiếng Tây Ban Nha là $4.00 mỹ kim, kể từ 1-4-2006.
Kể từ khi nhận Thư Tín này, các PT Cursillo giáo phận có liên kết với Văn Phòng Cursillo Trung Ương
(có đóng niên liễm hỗ trợ) nên liên lạc Trung Tâm để đặt mua các sách sau đây: “Những Tư Tưởng Nền
Tảng PT Cursillo”, “Thủ Bản Lãnh Đạo”, Cẩm Nang Khóa Cursillo và Cẩm Nang Cursillista. Những
sách vừa kể không còn đặt mua trên Internet nữa.
QUÀ LƯU NIỆM
Trang Nhà của Quà Lưu Niệm www.nationalcursillogiftshop.com hiện đang được trưng bày trên
Internet. Xin các Bạn vui lòng vào thăm và duyệt qua các món quà lưu niệm về Cursillo được giới thiệu
trên Internet. Cũng có thể vào từ Trang Nhà tiếng Việt của VPTƯ tại www.cursillovietinusa.com .
THƯ KÊU GỌI HỖ TRỢ
Chúng tôi chân thành cám ơn tất cả mọi người vẫn tiếp tục đáp lại lời kêu gọi hỗ trợ PT Cursillo trong
Thư Tín tháng 9/2005. Nếu Bạn có ý định ủng hộ tài chánh cho PT Cursillo Toàn Quốc, chúng tôi rất
vui mừng đón nhận với lòng biết ơn. Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành PT Cursillo của chúng ta!
THỰC HIỆN PALANCAS THEO Ý CHỈ SAU ĐÂY:
Thứ Hai: --VPĐH/ Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận
Thứ Ba: -- Các Trường Lãnh Đạo
Thứ Tư: -- Mọi Cursillistas tại Hoa Kỳ
Thứ Năm: -- Các Hoạt Động Tông Đồ của PT Cursillo
Thứ Sáu: -- Các Khóa Cursillo Cuối Tuần
Thứ Bảy: -- Ban Điều Hành PT Cursillo Thế Giới (OMCC)
Chân thành cám ơn mọi người hiệp ý với toàn thể PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ thực hiện Palancas
cầu nguyện theo ý chỉ ghi trên.
Phục vụ trong Chúa Kitô,
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc
Ceferino Aguillón, Jr. – ĐHV/TQ Cộng Đồng nói tiếng Anh
Jorge Barceló – ĐHV/TQ Cộng Đồng nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Thông Tinh Lê – ĐHV/TQ Cộng Đồng nói tiếng Việt
Maria Cruz – Phụ Tá Hành Chánh
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