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LỜI THĂM HỎI CỦA VN LINH HƯỚNG PT CURSILLO TOÀN QUỐC
De Colores! Thân gởi đến tất cả anh chị em ơn sủng và bình an của
Chúa Kitô! Tôi hân hoan nhân cơ hội này thưa chuyện với tất cả anh
chị em sau khi chúng ta được canh tân trong Đức Tin, niềm Hy Vọng
và Tình Yêu tại Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ XVI thật tuyệt vời diễn ra
ngay trên chiếc nôi của nền Độc Lập Hoa Kỳ - thành phố lịch sử
Philadelphia. Ba ngày Đại Hội đã mang lại muôn vàn ơn thánh nhờ các
giờ phụng vụ linh thiêng, nhờ lòng thánh thiện, đạo đức của các giám
mục, linh mục, dưới sự hướng dẫn của thành phần lãnh đạo toàn quốc,
nhờ kiến thức của các thuyết trình viên về các chân lý của PT Cursillo,
nhờ niềm hân hoan và tình bạn tuôn tràn từ tất cả tham dự viên.
Các thuyết trình viên chia sẻ cho chúng ta cả một kho tàng của sự hiểu biết. Tình bạn là
dấu chỉ của người tông đồ chân thật. Nhờ các thuyết trình viên mà chúng ta biết cuộc
hành trình thật đơn giản, từ Tiền Cursillo, đi tìm Chúa Kitô, cho đến chính Khóa Cursillo,
để hiểu biết Chúa Kitô, và Hậu Cursillo, đi theo Chúa Kitô. PT Cursillo khởi sự bằng tình
bạn, tiếp tục trong tình bạn và kết thúc trong tình bạn. Tình bạn là một hành trình nên
thánh đưa chúng ta đi từ ngoại cảnh tiến vào nội tâm, giúp chúng ta khám phá mình là ai
hầu có thể yêu Chúa, yêu chính mình và yêu tha nhân.
Cuộc hành trình này cũng giúp chúng ta nhận ra được điều gì ngăn trở chúng ta trở thành
Kitô hữu tốt. Dấu chỉ chân thực của Giáo Hội là sự thánh thiện vô song khuyến khích
chúng ta chia sẻ với tha nhân tin mừng Thiên Chúa yêu thương chúng ta và tình bạn là
phương cách hay nhứt để bày tỏ tin mừng ấy. Là Cursillistas, chúng ta trân trọng Lời Chúa
và tuân giữ Phúc Âm một cách khôn ngoan “.. các con đối với ta sẽ là vương quốc của các
tư tế và là một nước thánh thiện. Đây là điều mà các con phải nói cho dân tộc Do Thái”,
Exodus 19:6. Như vậy chúng ta hiểu rằng đây là lời của Thiên Chúa kêu gọi chúng ta là
dân của Người, để chia sẻ với kẻ khác những gì là căn bản hầu sống thật trọn vẹn đời
sống Kitô hữu.
Chúng ta là kẻ được tuyển chọn “Bởi vì Người đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo
dựng trời đất hầu chúng ta được nên thánh và trong trắng trước mặt Người”, Ephêxô 1:4.
Là kẻ được tuyển chọn, chúng ta chịu trách nhiệm trước Thiên Chúa. Sự được tuyển chọn
đòi hòi trách nhiệm lớn. Sự trọn lành thánh thiện là một đặc ân “… Ta là Gia-vê Thiên
Chúa của ngươi. Hãy nên trọn lành vì Ta trọn lành” (Leviticus 11:44). PT Cursillo là dụng
cụ cao cả của đặc ấn ấy mà Thiên Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta nên trọn lành theo
Thánh Ý Chúa. Chúa sai Con Một của Người cho chúng ta được sống trong sự thánh thiện
và công chính. Thiên Chúa hoàn toàn thuộc về chúng ta, cho nên, là Giáo Hội của Người,
chúng ta phải nên trọn lành. Người lưu lại Mình và Máu của Người trong bí tích Thánh Thể
để chúng ta tưởng nhớ cuộc khổ nạn hy sinh trên Đồi Calvariô. Trong mầu nhiệm này
chúng ta dọn sẵn tiệc thánh trên Thiên Đàng và ân sủng mà các bí tích ban cho để giúp
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thánh hóa linh hồn chúng ta nữa. Lời hứa được sống lại khích lệ chúng ta nên thánh.
Chúng ta rất trân quý sứ vụ của Cursillo, chia sẻ với càng nhiều anh chị em tin mừng
Chúa yêu thương chúng ta.
Lý tưởng của các Kitô hữu đích thực là nhìn nhận rằng tình yêu không phải “dành” cho
một mình tôi hoặc “kẻ khác” mà thôi, nhưng dành cho ”chúng ta”. Đây là dấu chỉ của bữa
tiệc Agapé đích thực trong Chúa Kitô, Giáo Hội chân thực của Chúa Kitô đối nghịch với tính
ích kỷ của cá nhân chủ nghĩa hiện đang lan tràn trong thế giới ngày nay. Hãy suy nghĩ về
vấn nạn này: “Cái gì dành cho tôi trong thế giới ấy?” Lời giải đáp của Cursillo nhằm làm
hết mọi sự vì phẩm giá của từng cá nhân. Chúng ta gắng sức làm mọi việc trong khả năng
của mình để trở thành các Kitô hữu tốt lành. Đây là lời chúng ta đáp lại lòng thương xót
của Chúa; và với tấm lòng khiêm cung chúng ta phó mình cho Thiên Chúa định liệu vì
Người thương yêu chúng ta và muốn chúng ta thông phần vào sự thánh thiện của Người.
Cuộc đời của nhiều vị thánh là chứng tích cho thấy loài người gây cho các thánh té ngã
bằng nhiều cách và các ngài đã chỗi dậy được. Điều này cũng đúng đối với chúng ta là
những Cursillistas. Các khó khăn trong Trường Lãnh Đạo, Văn Phòng Điều Hành và trong
Phong Trào nói chung thật ra muốn đối phó chẳng khó khăn gì đâu nếu chúng ta hiểu
rằng chúng ta thực sự được kêu gọi làm ngôn sứ cho Chúa Giêsu chứ không phải là làm
lãnh đạo hoặc làm chuyên viên tổ chức xã hội cần có chương trình tiến thân cá nhân để
leo lên bậc thang thế lực, tri thức, uy quyền hay tự thỏa mãn. Thiên Chúa là kẻ giúp ta có
thể nên thánh qua cuộc sống sùng đạo, học đạo và hành đạo, hội nhóm, dự ultreya và
được linh hướng; chúng ta không làm một mình. Chúa muốn chúng ta thăng tiến trong
Thánh Linh, trở nên ngôn sứ kiên vững loan truyền Tin Mừng, đại diện Con Một của Thiên
Chúa, làm sứ giả cho tình yêu thương và lòng khoan dung, rạng ngời ánh sáng Chúa Kitô,
và cũng trở nên muối cho đời. Ta cần nhấn mạnh rằng mình phải là Kitô hữu, chứ không
chỉ làm các công việc người Kitô hữu.
Điểm đặc biệt cuối cùng về Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ XVI là sự đóng góp văn hóa
đặc thù thật phong phú và sáng chói của các nhóm nói tiếng Anh, Tây Ban Nha, Phi Luật
Tân, Bồ Đào Nha, Đại Hàn và Việt Nam trong Hội Ultreya và buổi Liên Hoan. Chúng ta có
thể tổng kết thành quả vàng ngọc của ba ngày Đại Hội bằng cách lãnh hội tinh thần của
ông Eduardo Bonnín qua các bài Nói Chuyện tại Cala Figuera, được trình bày trong lời mở
đầu của quyển sách về các cuộc mạn đàm của anh Jesus Valls:
Chúa
Chúa
Chúa
Chúa
Chúa
Chúa
Chúa
Chúa

Giêsu
Giêsu
Giêsu
Giêsu
Giêsu
Giêsu
Giêsu
Giêsu

Kitô ở trong mỗi một người,
là tình yêu,
ban cho ta tự do,
mở rộng lòng đón nhận tình bạn,
ban cho ta nhận thức thấy tội lỗi,
ban cho ta sự minh bạch để truyền đạt với lòng ngay thật,
là tiêu chuẩn và là sự sống,
sống trong trạng thái bình thường của chúng ta và Chúa là Niềm Vui!

De Colores!
NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ XVI
Đại Hội Cursillo năm nay tại Đại Học Villanova, Pensylvania, là một ơn phúc cho mọi người
tham dự. Ngay từ lúc khai mạc chúng tôi nhận thức ngay ơn phúc và được may mắn khi
ĐGM Eusebio Elizondo thuyết trình về chủ đề của Đại Hội “Lạy Chúa, xin hãy nói vì tôi tớ
Chúa đang lắng nghe”. Bài chia sẻ của Đức Cha Elizondo có một tác động mạnh, nhắc nhở
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chúng tôi hãy nhìn vào nội tâm của chính mình. Một trong những cách ví von của ngài là
việc chúng ta đã nhiều lần chạy đi tìm chìa khóa xe trong khi chìa khóa xe đang nằm ngay
trong lòng bàn tay mình. Giáo Hội chúng ta may mắn có GM Elizondo, và cả chúng tôi nữa
cũng được chia sẻ sự hiện diện của ngài trong cộng đồng Cursillo chúng ta. Nhờ đó chúng
tôi được chuẩn bị tâm hồn để đến với Chúa trong nghi thức Chầu Thánh Thể. Và đó mới
chỉ là phần khai mạc mà thôi!
Đại Hội tiếp tục diễn tiến qua ngày thứ Sáu với bài chia sẻ quan trọng của LM Modesto
Perez về đề tài “Những Quản Gia Trung Tín của PT Cursillo”. LM Modesto kể cho chúng tôi
về cuộc hội ngộ thực sự với chính mình, khởi sự như thế nào và kết thúc với tình bạn.
Ngài thách thức chúng tôi tìm hiểu PT Cursillo là gì và cái gì không phải là Cursillo. Mục
đích PT Cursillo đó là càng có nhiều người cảm nghiệm những gì là căn bản để trở nên Kitô
hữu đích thực. Và ngài trích dẫn Ông Eduardo Bonnín nói rằng đây KHÔNG PHẢI là “một
tín lý phải được học cho biết.” Nhưng đó là “thực tế phải được sống.” Và thực tế đó là
“Chúa Kitô yêu thương chúng ta!" Cùng ngày hôm đó chúng tôi được nghe Phó tế Joseph
De Leon [thuyết trình] về đề tài “Tương Quan Giữa Thầy/ Trò”. Phó tế nói về ý nghĩa phục
vụ và nên thánh. Chúa Giêsu là nguồn gốc của mọi thánh thiện và bí quyết để nên thánh
là sự vâng phục. Phó tế De Leon nói rằng trong Chúa Kitô chúng ta càng ngày càng sung
mãn hơn chúng ta hiện có và chúng ta cần có một cuộc hội ngộ với Chúa Kitô.
Những bài chia sẻ nói trên chuẩn bị cho các buổi hội thảo kỳ diệu trình bày về những
Nguy Cơ, Chệch Hướng và Phương Thuốc Cứu Chữa trong sinh hoạt Tiền Cursillo, Khóa
Cursillo, Hậu Cursillo, Trường Lãnh Đạo và Văn Phòng Điều Hành. Các đề tài hội thảo đã
được trình bày bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam.
Có tất cả 600 Cursillistas tham dự Đại Hội Cursillo năm nay. Nhờ có dịch vụ chuyển ngữ
tiếng Anh & Tây Ban Nha cho nên chúng tôi có thể cùng tham dự chung với nhau tất cả
các bài thuyết trình chính yếu. Buổi Liên Hoan chắc chắn là một trong những nét nổi bật
của Đại Hội. Mỗi nhóm ngôn ngữ tham dự đều có những tiết mục trình diễn ca vũ nhạc
thật vui nhộn. Tất cả chúng tôi đều cảm nghiệm hiệp nhứt trong Thánh Linh khi ca hát,
nhảy múa và chia sẻ tình thân chung với nhau. Thật vậy, niềm vui tự nhiên được liên kết
làm một với nhau trong Chúa Kitô được cảm nghiệm trong suốt buổi tối hôm đó. Một trong
những quà tặng của Giáo Hội chúng ta, đó là khía cạnh đa văn hóa trong Giáo Hội. Chúng
ta khác nhau nhưng cũng giống nhau, và cùng nhau chúng ta là một trong Chúa Kitô.
Những ai đã tham dự Đại Hội chắc chắn đã cảm nghiệm thật sự ân sủng của món quà này
gấp trăm lần.
KITÔ GIÁO THỰC DỤNG
(Tạm thời chuyển ngữ từ cụm từ “Christianity in Action. Xin vui lòng góp ý để hoàn chỉnh.)
“Kitô Giáo Thực Dụng” versus “Cộng Đồng Kitô Hữu”
Tựa đề bài Rollo này đã được thay thế trong tài liệu Cursillo bằng tựa đề Cộng Đồng Kitô
Hữu hay Cộng Đồng Kitô Hữu trong Hành Động. Vài năm trước đây, có lẽ khi tựa đề được
thay đổi, thì nội dung được thay đổi luôn, cho nên cũng thay đổi trọng tâm của bài Rollo.
Nội dung của bài Rollo này làm tôi cảm thấy như đã tìm được một kho tàng đã bị đánh
mất hay bị che dấu. Đây là lý do đưa đến hậu quả của sự yếu kém của Ngày Thứ Tư và
Hội Nhóm.
Bài Rollo thường được gọi là “Cộng Đồng Kitô” có rất ít điểm tương đồng với nguyên bản
nhận được từ Mallorca – [chiếc nôi của PT Cursillo] (Christianity in Action - Kitô Giáo Thực
Dụng), và làm nổi bật khía cạnh cộng đồng. Đối với những người gốc Tây Ban Nha hoặc

3

Bồ Đào Nha nói chung, danh từ ‘cộng đồng’ có một ý nghĩa rất mật thiết như trong một
gia đình hay một Hội Nhóm. Họ không coi “các nhóm Kitô hữu” như là một cộng đồng bởi
vì thường thường các thành viên ít khi có sự liên lạc với nhau, nhưng nếu có thì cũng rất
hời hợt. Đặt tên lại cho tựa đề bài Rollo tất nhiên họ cũng xa rời trọng tâm của ý hướng
nguyên thủy của nó.
Một trong những bí quyết để thấu hiểu sứ điệp của bài Rollo này là phải am tường ý nghĩa
được dự định cho tựa đề. Trong tiếng Tây Ban Nha bài này được gọi là “Cristiandad in
Acción”, được chuyển ngữ sang tiếng Anh là “Christendom in Action”. Danh từ
Christendom không thông dụng trong tiếng Anh và ý nghĩa truyền thống của chữ này cho
chúng ta một ý niệm lờ mờ về ý nghĩa dự định trong tiếng Tây Ban Nha. [Chú thích của
người phụ trách chuyển ngữ: Theo Tự Điển của NXB Oxford University Press, Christendom
được định nghĩa là ‘all Christian people and Christian countries’ -mọi Kitô hữu’ và ‘mọi
quốc gia theo Kitô giáo’. Trong khi đó danh từ “Christianity” được định nghĩa là ‘Christian
faith, religion, or character’ – đức tin Kitô giáo, Kitô giáo, hay đặc tính Kitô giáo’]. Tiếng
TBN “Cristiandad” tạo một bầu khí thích hợp cho mọi người thăng tiến trong tình bạn và
ơn sủng. Thường thường, một cộng đồng không nghĩ về tình bạn của thành viên mình. Để
có thể hiểu rõ ràng hơn ý định ban đầu, chúng ta hãy xem lại lời phát biểu sau đây của
một người lãnh đạo ở Mallorca, để làm rõ nghĩa thêm cho việc chuyển ngữ này:
“Khi những kẻ đã thấu hiểu Khóa Cursillo và giá trị của tình bạn thì họ cũng đã biến thành
hiện thực ba cuộc hội ngộ đã được bắt đầu (hội ngộ với chính mình, hội ngộ với Chúa Kitô
và hội ngộ với tha nhân) và hiểu rõ những cuộc hội ngộ ấy liên hệ với nhau như thế nào
hầu có thể chia sẻ và phối hợp cuộc sống Kitô hữu của mình, nên họ đã tạo ra một môi
trường mới đó là “Christendom= mọi Kitô hữu”. (Ramón Armengol Rodo, II
Conversaciones de Cala Figuera).
Christianity in Action là gì ? – (Kitô Giáo Thực Dụng)
Trong sự bất mãn triền miên và phát triển liên tục, lại thấy xuất hiện thành quả của một
số Kitô hữu nhiệt tình với Thiên Chúa qua tự do ý chí của mình. Là những người nhờ sống
chung với nhau, cảm phục và thông cảm nhau, họ tạo nên một bầu khí cởi mở trong cuộc
sống thường ngày, càng ngày càng nhận thức rõ nơi nào lời hứa của Thiên Chúa trở thành
hiện thực. Kẻ nào hoàn toàn nương tựa vào kỳ công của Phép Rửa Tội của mình, thì có thể
vui hưởng đầy đủ mọi triển vọng mà Điều Răn Mới cống hiến.
Cuộc đời người Rollista, thành quả của sự thao thức về một “Kitô Giáo Thực Dụng”, giống
như khí cụ của sự hy vọng của Chúa Cha, quả là một chứng từ sống động của một Kitô
hữu. Điều này tự nó chứng tỏ rằng ngày nay có thể sống như một Kitô hữu đích thực, mà
hiệu quả phóng khoáng của đời sống ấy thật đáng kinh ngạc, thật sự chiến thắng mọi khó
khăn, mang lại ơn cứu rỗi, có thể hoán cải và canh tân bộ mặt trái đất.
Để kết luận về sự khác biệt giữa hai bài Rollos này, bài “Kitô Giáo Thực Dụng” là sự
chuyển hướng cơ bản xa lìa những gì bạn quen nghe trong một Khóa Cursillo Cuối Tuần.
Điều thách đố ở đây là hãy quên đi những gì bạn đã nghe trong quá khứ và hãy có cái
nhìn hoàn toàn mới mẻ đối với Rollo này. Không bõ công đâu!
Bài Rollo “Kitô Giáo Thực Dụng”.
Đây là bài Rollo thứ ba của ngày thứ ba Khóa Cursillo. Trong những con người tân
Cursillistas đang có một tâm trạng thơ thới hân hoan nói chung. Đây là kết quả của những
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kinh nghiệm riêng hay chung, của ơn sủng tràn đầy. Khi được giải thích về các Phiếu Cam
Kết Phục Vụ (Sự Vụ Lệnh), họ nhận thức rằng lúc nào cũng có cách làm cho niềm hy vọng
nên thánh có thể thực hiện được và tồn tại mãi mãi trong khi định rõ vị thế vừa thực tiễn
vừa phù hợp với mỗi người. Tuy nhiên, người Rollista cần phải khắc phục khoảnh khắc
nặng nề vào lúc bấy giờ.
Quan trọng hơn hết, người ta cố gắng chứng tỏ bài Rollo này biểu hiện lý thuyết của bài
“Nghiên Cứu Môi Trường”, để cho thấy sẽ không chỉ có một sự thật trừu tượng tách rời
khỏi đời sống của ta. Trong Rollo này, người Cursillista bước vào và làm quen với thế giới
của các chân lý và thực tại Kitô giáo được mọi người hân hoan vui sống mà người Rollista
có thể thâm nhập một cách tự nhiên. Bài Rollo này cũng giúp xua tan nỗi lo sợ mà một vài
người vẫn còn trong khi làm việc tông đồ.
Sứ điệp được mô tả trong bài Rollo này rất rõ ràng. Để nỗ lực loan truyền sứ điệp
Âm cho mọi người được hữu hiệu, chúng ta cần duy trì sự liên hệ với những cá nhân
một khuynh hướng trong các “nhóm thân hữu” để họ ủng hộ mình. Việc trình bày
này phải tạo được một nền tảng vững chắc để sứ điệp được bộc lộ sau này trong
cuối cùng, đó là bài “Hội Nhóm và Ultreya”, được trình bày toàn bộ cho các tham dự
Rollo này khơi dậy lòng khao khát được sớm sử dụng những khí cụ này.

Phúc
cùng
Rollo
Rollo
viên.

Bài này về bản chất quả là một chứng từ cá nhân. Vì là một chứng từ cho nên bài này
nhấn mạnh về con người Rollista hơn là chính bài nói. Đời sống của Rollista được thể hiện
trong bài nói là bằng chứng hùng hồn về mầu nhiệm bất biến của Ơn Thánh Chúa và thực
tại sống động của “Kitô Giáo Thực Dụng”. Bởi vì đây là một bài nói có tính cách chứng
nhân, cho nên phải làm mủi lòng thì cũng hợp lý thôi.
Rõ ràng, không có Rollo nào trong Khóa Cursillo có thể được cho là tiêu biểu vì
bài nói phải được đổi mới cứ mỗi lần thay đổi Rollista nhằm thích nghi với nhân cách, và
hoàn cảnh của đời sống họ cũng như để phù hợp với tâm thức và các vấn đề của những
người nghe mà không thay đổi bản chất của bài nói. Rollo “Kitô Giáo Thực Dụng” có nét
đặc trưng này gấp bội, bởi vì ngay trọng tâm của bài nói, chính đời sống chứng nhân của
Rollista mang lại niềm vui cho kẻ khác, là một thành phần hạt nhân của các Kitô hữu đang
sống trong ơn sủng, họ là bạn hữu cùng làm một cuộc hành trình với nhau, tìm hiểu nhau
một cách mật thiết, và khâm phục nhau một cách khiêm nhường, do đó tạo được một môi
trường có thể giúp truyền bá Phúc Âm trong thế gian. Chính trên căn bản này mà bài Rollo
được khai triển.
BẢN TIN ULTREYA ĐIỆN TỬ
Văn Phòng Điều Hành Trung Ương (VPĐH/TƯ) tiếp tục yêu cầu các bạn hỗ trợ Bản Tin
Ultreya trên Trang Nhà PT Cursillo Toàn Quốc bằng cách đóng góp bài chứng từ và khuyến
khích mọi Cursillistas cũng làm tương tự. Bản Tin hiện đang có mặt trên Trang Nhà
www.natl-cursillo.org và nhấn vào “e-Ultreya”. Đây cũng là nơi xin Palancas.
ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO
Chúng tôi khuyến khích mọi Cursillistas tham gia Đi Bộ Truyền Giáo năm 2006. Nhiều PT
giáo phận đã chuẩn bị Cuộc Đi Bộ Truyền Giáo vào ngày thứ Bảy áp Lễ Chúa Thánh Thần
Hiện Xuống, ngày 3-6-2006. Tuy nhiên, yêu cầu các bạn sắp xếp cuộc Đi Bộ bất cứ thời
gian nào thuận tiện cho PT giáo phận của mình. VPĐH/TƯ xin nhắc nhở mọi Cursillistas
mục đích của Đi Bộ Truyền Giáo không nhằm bán áo thung T-Shirts, nhưng để quảng bá
PT Cursillo trong các giáo phận. Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc hiện có áo T-Shirts dành
cho Đi Bộ Truyền Giáo với giá 7 mỹ kim một chiếc + phí tổn vận chuyển. Muốn biết thêm
chi tiết xin gọi 214-339-6321 hoặc gởi Điện Thư (e-mail) cho chúng tôi tại
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nationalcursillo.center@verizon.net.
TÀI LIỆU CURSILLO TĂNG GIÁ
Vì chi phí nhà in tăng cho nên giá bán của sách “Tìm Hiểu PT Cursillo” ấn bản tiếng Anh và
Tây Ban Nha là $1.50. [Lưu ý: Yêu cầu các PT giáo phận đã than phiền về sự tăng giá tài
liệu Cursillo quá cao, [thí dụ sách “Ngày Thứ Tư” từ $2 mỹ kim tăng lên $3.50] vui lòng
viết thư gởi cho các Điều Hợp Viên Miền liên hệ để các anh chị này khiếu nại và đặt vấn đề
trong kỳ Họp VPĐH/TƯ trong tháng 11/2006 sắp tới, yêu cầu cho biết lý do có chính đáng
không. Đây là thể thức và con đường góp ý xây dựng trong PT Cursillo của chúng ta.]
ỦNG HỘ TÀI CHÁNH CHO PT CURSILLO
PT Cursillo Toàn Quốc xin đón nhận với lòng biết ơn mọi ủng hộ tài chánh của các bạn hầu
giúp tài trợ các sinh hoạt của PT. Mọi đóng góp đều được trừ thuế.
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN
Thứ Hai – VPĐH các cấp: 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 Toàn Quốc
Thứ Sáu – Các Khóa Cursillo Cuối Tuần
Thứ Bảy -- Ủy Ban Điều Hành Cơ Cấu PT Cursillo Hoàn Vũ (OMCC)
Chân thành cám ơn các bạn tham gia PT Cursillo Toàn Quốc trong việc thực hiện Palancas
theo ý chỉ ghi trên.
Khiêm Nhượng Phục Vụ Trong Chúa Giêsu Kitô,
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc
Ceferino Aguillón, Jr. – Điều Hợp Viên Toàn Quốc Cộng Đồng nói tiếng Anh
Jorge Barceló – ĐHV/TQ/CĐ nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Lê Tinh Thông – ĐHV/TQ/CĐ nói tiếng Việt
Maria Cruz – Phụ tá Văn Phòng
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