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Hiệp nhứt do Chúa Giêsu Kitô mà có, và nếu vắng Chúa thì không có hiệp nhứt.
Chúa đến để sự hiệp nhứt được thực thi. “Vì nơi nào có hai hay ba người họp lại
thì Ta ở đó với họ” (Mathêu 18:20).
“Lạy Cha, xin cho tất cả nên một, cũng như Cha ở trong con, và con trong Cha,
cũng xin cho họ ở trong chúng ta nữa, để cho thế gian tin rằng Cha đã sai con”
(Gioan 17:21).
Sự hiệp nhứt các Kitô hữu bao gồm trong chứng từ của ơn gọi, tiếng Chúa gọi họ.
Đây là dấu chỉ sống động Chúa Thánh Linh hiện diện. Sự kiện chúng ta hiệp nhứt phản ánh sự hiệp nhứt
của Thiên Chúa Ba Ngôi.
“Nếu quả thật sự liên kết với Chúa Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ
chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thần Khí, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thương
nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng
một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau.” (Philiphê 2:1-2).
Trong thư gởi Giáo Đoàn Côrintô, Thánh Phaolô cổ vũ cho sự hiệp nhứt trong Nhiệm Thể Chúa Kitô.
Ngài đề cập đến vấn đề chia rẻ trong những lời như sau: “Thưa anh em, nhân danh Chúa Giêsu Chúa
chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ
giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Thật vậy, thưa anh em, người nhà
của Bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có
những luận điệu như: “Tôi thuộc về ông Phaolô,” hay là “Tôi thuộc về ông A-pô-lô”, hoặc “Tôi thuộc
ông Kê-pha”, hay “Tôi thuộc về Chúa Kitô”. Thế ra Chúa Kitô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải
Phaolô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh
Phao-lô sao?” (1 Côrintô 1:10-13). Thánh Phaolô thúc giục và hô hào các Kitô hữu hãy chấp nhận
những thái độ hòa giải, và hãy ra tay xa lánh chia rẽ và phát huy hiệp nhứt . “Đừng làm chỉ vì ganh tị
hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm
lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có
những tâm tình như chính Chúa Giêsu Kitô” (Philip 2:3-5).
Cho nên hiệp nhứt là mục tiêu của mọi Kitô hữu. Đặc biệt đây là điều thách thức đối với các Kitô hữu
dấn thân trong PT Cursillo.
Trong lịch sử Giáo Hội luôn luôn có sự căng thẳng giữa các Kitô hữu với nhau. Nhiều khó khăn nổi lên
bởi vì chúng ta không thể hòa thuận về một vấn đề nào đó hay đường lối làm việc: chúng ta không nên
làm ngơ những khó khăn này hay giả vờ cho rằng Chúa sẽ giải quyết cho chúng ta. Thiên Chúa muốn
hiệp nhứt nhưng Người hành động qua con người chúng ta.

Luân lý đạo đức bó buộc chúng ta phải suy xét để lúc nào có tình trạng bất hòa thì phải ra tay sửa chữa
bằng cách tìm cho ra nguyên do và cố gắng phục hồi sự hiệp nhứt.
Các xung đột do:

Nhưng có thể sửa chữa lại bằng:

* Chủ nghĩa tiêu cực
* Thái độ thù nghịch
* Cá tính khác biệt nhau
* Kiêu ngạo
* Am hiểu Lời Chúa chính thống
* Hiểu lầm
* Muốn điều khiển hay quyền hành
* Chương trình riêng cá nhân
* Thành kiến
* Chỉ trích
* Ích kỷ

* Những thái độ tích cực và nhân đức
* Tự kiềm chế mình
* Sự cảm thông
* Khiêm nhượng
* Học hỏi Lời Chúa đúng cách
* Cởi mở
* Thái độ người quản gia khôn ngoan
* Lòng vị tha
* Bác ái
* Nhiệt tình
* Rộng lượng

Không bao giờ nên để những dị biệt cá nhân làm tổn thương hoặc tiêu diệt con người và đả phá những
liên hệ giữa con người với nhau. Điều quan trọng hơn cả là sự hiệp nhứt, liêm chính, và mục đích của
các Khóa Học Kitô Giáo (tức PT Cursillo) bởi vì chúng ta tin đó là công việc của Chúa Thánh Linh. Do
đó, sứ vụ của chúng ta là chia sẻ với kẻ khác điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực: tình yêu Thiên
Chúa sống trong thực tại của tình bạn chân thật; một thực tại luôn cầu khẩn, phát huy và duy trì sự hiệp
nhứt.
Chúng ta nên trung thành với ơn đặc sủng nguyên thủy mà vị sáng lập PT Cursillo đã được mặc khải và
lãnh nhận. Chúng ta được khuyến khích đem thực hành trong cuộc sống kiềng 3 chân của Khóa Cursillo,
đó là sùng đạo, học đạo và hành đạo; và nhứt là gắng sức học hỏi tài liệu Cursillo bởi vì chỉ khi nào hiểu
thấu đáo phương pháp chính thống của PT Cursillo thì ta mới có thể nhận ra những sai lầm của một
phương pháp khác.
Chúng ta cũng sẽ tránh được quan niệm sai lạc thông thường là tin rằng sứ vụ truyền giáo là làm những
gì cần phải làm mà không quan tâm gì đến phương tiện. Cũng có cả những kẻ đã “truyền giáo” các cá
nhân để những người này trở thành khóa sinh (dự Khóa Cursillo) thay vì trở thành những con người từ
tâm.
Rất dễ bị rơi vào những chiếc bẫy này hễ khi nào đời sống chúng ta không được tình yêu của Chúa cải
đổi, khi chúng ta không có lòng biết ơn đối với Chúa và tha nhân, khi chúng ta sa phạm tội cho mình
thuộc “thành phần ưu tú”.
Hiện nay trong thời đại chúng ta đang có lòng đói khát về Thiên Chúa. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội
này chỉ vì sự thiểu sót của chúng ta; hoặc do chủ quan cho rằng chỉ có phương pháp và cách thức riêng
của chúng ta mới tốt nhứt mà thôi. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta đã được trao ban một món quà cao
quý là mang lợi ích cho kẻ khác; và không nên quên các Khóa Cursillo là công việc của Chúa Thánh
Linh, và là một phương cách tuyệt hảo của đời sống Kitô hữu, và chúng ta đã được mời gọi tham dự vào
một cuộc sống trong Thần Khí, một suộc sống phục vụ. Chỉ cần tự hỏi mình: “Chúng ta sẽ ở đâu ngày
nay nếu đó không phải là quà tặng cho các Khóa Cursillos chúng ta?”
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Điều chúng ta cần làm là củng cố Thần Khí của Chúa trong ta. Chúng ta cần đặc biệt lưu ý điều này là
chúng ta cần nhau; chúng ta cần tránh tự cô lập mình khỏi kẻ khác và tìm cơ hội gần gủi tha nhân. Lý
tưởng mà chúng ta cố công đạt tới là tìm hiểu chính mình khá hơn. Và đặc biệt chúng ta cần cầu nguyện
thường xuyên và cầu nguyện với đức Tin, đức Cậy, và đức Mến. Sứ mệnh phục vụ là ở đó nếu chúng ta
sẵn sàng làm quản gia trung tín của PT Cursillo và làm tông đồ đích thực của Thiên Chúa. Chúng ta nên
khởi xướng việc cổ võ và tăng cường sự hiệp nhứt. Chúng ta nên tìm cách, với tất cả trái tim, trí óc và
thể xác, để cảm thông với kẻ khác và yêu mến, tôn trọng họ bất cứ ở nơi nào trên đoạn đường đức tin
của chính họ. Chúng ta phải cố gắng xây dựng Nhiệm Thể của Chúa Kitô, xây dựng giáo hội trong môi
trường riêng biệt của chúng ta. Chúng ta cần tăng trưởng trong đức tin Công Giáo của chúng ta và để
tâm vào những gì kết hợp chúng ta bởi vì sự hiệp nhứt trong Chúa Kitô không xảy ra ở đây hay ở đó
nhưng ở bên trong mỗi một người trong chúng ta.
Chúa Kitô mời gọi
Một con đường đến Chúa
Một Thần Khí
Một Phép Rữa
Nhưng có nhiều cách sống ơn gọi này trong một tâm hồn khiêm cung đích thực.
Chỉ có sự công nhận giá trị của nhân đức khiêm nhượng như một tiêu chuẩn của cá nhân mình thì mới
có thể gây ấn tượng và thúc giục chúng ta phát huy sự hiệp nhứt trong Nhiệm Thể Chúa Kitô, và Tình
Yêu là quan trọng nhứt trong tất cả Đặc Sủng của Chúa Thánh Linh.
Như vậy, chúng ta hãy nỗ lực thực hiện những Khóa Cursillos (Khóa Học Hỏi Kitô Giáo) chân thực hơn,
đúng tinh thần Kitô giáo hơn, thân thương hơn, thành thực hơn, hiệp nhứt hơn và có ý hướng phục vụ
hơn. Và chúng ta hãy nhận thử thách lớn lao này, sứ vụ cao quý này mà chúng ta được kêu gọi đảm
nhiệm, trong tinh thần, trong sự tín thác, và trong sự hiểu biết rằng Chúa Giêsu là Đàng, là Sự Thật, và
là Sự Sống.
De Colores!
ROLLO “AN TOÀN TRỌN VẸN” (hay là “Hội Nhóm và Ultreya” vẫn dùng lâu nay)
Ghi chú: “An Toàn Trọn Vẹn” chỉ là cái tên gợi ý chuyển ngữ từ Rollo “Total Security”, cho nên xin các Cursillistas vui lòng
đọc hết bài này, suy nghĩ và đề nghị một cái tên gói ghém nội dung của bài Rollo này để thống nhất danh xưng trong PT
Cursillo Toàn Quốc. Chân thành cám ơn.

Bài Rollo này phải là chiếc cầu nối liền giữa Khóa Cursillo và Hậu Cursillo. Đây là một bảo đảm để
được kiên trì một cách vui tươi, hớn hở. Trong Khóa Ba Ngày chúng ta sống và cảm nghiệm Ơn Sủng
mà chúng ta muốn cất giữ trong Ngày Thứ Tư, tức là những ngày còn lại sau Khóa Học.
Cái gì được giữ cho an toàn? Đó là bất cứ cái gì chúng ta không muốn mất. Chúng ta muốn bảo toàn kho
tàng mới khám phá được trong Khóa Cursillo, đó là đời sống Ơn Sủng Ngày Thứ Tư. Ơn Sủng nhận
thức được, vốn tăng trưởng và cần được chia sẻ.
Sự chia sẻ theo tinh thần Chúa Kitô có thể thực hiện được, đặc biệt qua tình bạn, và sự chia sẻ này là căn
nguyên duy nhứt để được thánh hóa chỉ vì ta vui sướng hân hoan về thực tại Nhiệm Thể Chúa Kitô. Đó
là hình thức sâu sắc nhứt, thú vị nhứt, và hiệu nghiệm nhứt khi mọi người “sống chung với nhau”.
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Cảm nghiệm ấy được tìm thấy trong Hội Nhóm, và trong đó tình bạn trở thành siêu việt. Đây là một
phương thức bảo đảm có hiệu quả nhứt trong một thời gian tối thiểu để mang Kitô giáo vào trong đời
sống và trong thế giới, đem vào trong tất cả những gì xảy ra trong Nhiệm Thể Chúa Kitô.”
Bài Rollo “An Toàn Trọn Vẹn” này không thể được trình bày một cách thành công nếu một số điều kiện
nào đó không được đáp ứng. Trước hết, Rollo “Sùng Đạo” đã phải được diễn tả rõ ràng và có hiệu quả
cũng như Phiếu Cam Kết Phục Vụ hay Sứ Vụ Lệnh đã phải được giải thích cặn kẻ. Kế đến, viễn ảnh về
công tác tông đồ trong Cursillo đã phải được làm sáng tỏ và có khả năng thuyết phục.
Trong quá khứ, Rollo “An Toàn Trọn Vẹn” đã được đổi tên thành “Hội Nhóm và Ultreya”. Việc đổi tên
này xem ra không phải là một sự lạc hướng đáng quan tâm; tuy nhiên, trong Phong Trào của chúng ta,
khi chúng ta chỉ hiểu Khóa Cursillo từ viễn cảnh của Khóa Học Cuối Tuần và chỉ trong phạm vi đó mà
thôi thì việc thay đổi tên một bài Rollo làm cho ta nghĩ rằng bài Rollo có thể được sửa lại cho hợp thời
và do đó sứ điệp đích thực không được người trình bày (Rollista) hiểu thấu đáo hoặc không được diễn tả,
cũng như không được khóa sinh lãnh nhận.
Nếu mặt khác, người trợ tá trình bày Rollo, và đúng ra, mọi trợ tá, hiểu thông suốt và sâu sắc mục đích
của cả Phong Trào, thì có lẽ tên của bài Rollo không còn quan trọng như thế nữa. Sứ điệp sẽ được đả
thông bởi vì người Rollista hiểu mục tiêu của sứ điệp ấy. Thật bất hạnh, nhưng đây là sự thật, trong
nhiều Phong Trào, các Cursillistas học hỏi về Phong Trào, mà chỉ học hỏi trong khi soạn bài Rollo để
trình bày. Học như thế này thì làm sao đầy đủ được.
Nếu chúng ta nhìn vào Ngày Thứ Tư, chúng ta lo buồn khi thấy tại nhiều nơi PT thất bại. Không phải vì
phương pháp hỏng, mà bởi vì chúng ta chưa hiểu và ít người sống phương pháp Cursillo.
Rollo “An Toàn Trọn Vẹn” được trình bày như môt cái gì mang lại lợi ích thay vì gây thêm tốn kém, có
nghĩa là thêm công tác, thêm hội nhóm hay hội họp, v.v… Tất cả chúng ta đều có thể thu xếp giờ giấc
cho những công việc xem ra quan trọng đối với chúng ta (như sức khỏe, thể thao, chương trình truyền
hình ưa thích nhứt, tập thể dục, v.v…)
Rollo “An Toàn Trọn Vẹn” không những chú tâm vào việc chia sẻ và tình bạn giữa những Kitô hữu có ý
thức và muốn thăng tiến, nhưng nó chỉ cho thấy bằng giải thích và gương sống chứng nhân, Rollo này
chỉ cách làm thế nào hai phương pháp (Hội Nhóm và Ultreya) của chương trình Hậu Cursillo thỏa mãn
được các nhu cầu của người tông đồ. Một cơ cấu có thể bị tiêu hủy. Nếu có người duy trì cơ cấu chỉ vì
nhu cầu phải có thì họ sẽ xem đó là một cực hình và là nguyên do của sự thất bại. Một cơ cấu hay một
phương pháp có giá trị chỉ khi nào người ta muốn làm một cái gì và tìm kiếm phương tiện để thực hiện
điều họ muốn. Cầm cái búa trong tay là một sự cản trở lớn cho việc sử dụng bàn tay của bạn, nếu bạn
thật sự không có ý muốn dùng búa.
Chúng ta không cảm thấy “An Toàn Trọn Vẹn” bằng cách tham dự Hội Nhóm và Ultreya, nhưng chúng
ta cảm thấy “An Toàn Trọn Vẹn” khi cố gắng hiểu rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô điều kiện,
có nghĩa là “không có gì có thể tách rời chúng ta ra khỏi Tình Yêu của Chúa hiện diện trong Chúa Giêsu
Kitô”. “An Toàn Trọn Vẹn” trong ý nghĩa này không có ý muốn nói đời sống bây giờ không còn lo lắng
và khó khăn nữa. Nó chỉ có ý nghĩa này là khi tìm được tình bạn với Chúa Kitô thì chúng ta hiểu được
Chúa yêu thương chúng ta như thế nào. Chính Hội Nhóm và Ulreya nâng đỡ và giúp chúng ta tiếp tục
tiến trình hoán cải mà trong tiến trình này chúng ta làm sâu đậm thêm tình bạn của chúng ta với Chúa
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Chúng ta cần khí cụ để sống tốt đẹp. Hội Nhóm và Ultreya là một trong những giá trị chính yếu của
Khóa Cursillo, một trong các kho tàng cao cả nhứt mà Cursillo có. Thật đáng đi dự Khóa Cursillo cốt để
có thể lập Nhóm Nhỏ và sống Ultreya.
“Chúng ta phải ghi nhớ điều này là các Nhóm Nhỏ không được hình thành để may ra có thêm người đi
tham dự các Khóa Cursillos, nhưng Khóa Học được tổ chức hầu có thể có người tham dự Hội Nhóm”
(Các Tư Tưởng Cấu Trúc PT Cursillo, tr. 80).
Mục đích của Khóa Cursillo là đào luyện người ta sẵn sàng tham dự một Hội Nhóm sau này. Nên hết
sức cố gắng đặt tầm quan trọng vào bài Rollo này và sứ điệp của nó. Mục đích thứ hai của bài này là làm
sáng tỏ và nhấn mạnh một số điểm nào đó của Khóa Cursillo. Rollo này nhắc lại những bài nói trước
đây và “những ý tưởng thu hút” được chia sẻ trong suốt ba ngày của Khóa Học; chứng tá vui tươi của
người trình bày (Rollista) chỉ cho thấy những ý tưởng ấy được áp dụng cho “từng người” như thế nào
hầu họ có thể sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực.
Việc cổ vũ Hội Nhóm trong bài Rollo này nhằm tập họp bạn hữu lại với nhau; không chỉ nhắm hội họp
mà thôi, song để cho họ có thể chia sẻ những gì là căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực đúng với một
tập hợp bạn bè với nhau. Rất thường xảy ra điều này là việc Hội Nhóm thất bại kéo theo tình trạng bỏ
nhóm là do khởi sự lập Nhóm mà thiếu tình bạn sâu đậm, rồi sau đó lại mang cái cảm giác miễn cưỡng
chấp nhận nhau, và cuối cùng bỏ nhóm vì đau khổ và vỡ mộng. Đây là lý do tại sao có sự căng thẳng về
nhu cầu tìm một người bạn để chia sẻ, một người bạn sẵn sàng chấp nhận mình ngay lúc và nơi gặp gỡ.
Hội Ultreya là phần hai của phương pháp kiên trì Ngày Thứ Tư. Cả Hội Nhóm lẫn Ultreya phải được
sống nếu muốn thăng tiến tối đa. Nếu tách rời ra, một mình Hội Nhóm hay chỉ có Ultreya mà thôi, chắc
chắn sẽ đưa đến tình trạng vỡ mộng hay nản lòng, hoặc chấm dứt sự thăng tiến tâm linh cá nhân. Hội
Nhóm nhằm nâng đỡ sự thăng tiến tâm linh của mỗi cá nhân trong Nhóm. Ultreya thì mang lại lợi ích
thiêng liêng cho đời sống Cộng Đồng.
Hình thức dùng để chia sẻ là hình thức căn bản của Hội Nhóm, đó là “ Cha tin tưởng nơi con!” Trong
khi không thấy có nỗ lực lớn lao nào nên nhấn mạnh hình thức này, nhưng có đề ra một nơi khởi xướng
cho những tham dự viên mới. Sự căng thẳng thực sự hệ tại ở chỗ chia sẻ Kiềng Ba Chân của chúng ta.
Những trợ tá chia sẻ trong Hội Nhóm mẫu (nếu có) nên sử dụng cùng một hình thức.
Sau bài Rollo này, Khóa Trưởng yêu cầu các Cursillistas chia thành nhiều nhóm sắp xếp theo tiêu chuẩn
giáo dân của từng cộng đoàn hay giáo xứ, theo môi trường, hoặc tình bạn vừa được hình thành trong
Khóa Cursillo. Để khỏi mất thì giờ, Khóa Trưởng có thể sắp xếp phân chia sẵn một số nhóm sơ bộ, tuy
nhiên, tất cả được tự do chọn hội nhóm với bất kỳ ai họ thích.
ÔN CỐ NĂM 2006: ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC
Chủ đề Đại Hội Toàn Quốc kỳ thứ 16 là “Lạy Chúa, xin hãy nói, tôi tớ Chúa đang lắng nghe!”. Đại
Hội đã được tổ chức tại Villanova University ở Pensylvania, từ 20/7 đến 23/7/2006. Có 600 Cursillistas
ghi tên tham dự và có nhiều bạn mới.
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CẤP GIÁO PHẬN
Năm 2006, có 89.5 % các nhóm ngôn ngữ đã liên kết với PT Cursillo Toàn Quốc. Có 5 nhóm mới được
liên kết. Có một số Hội Thảo cấp giáo phận đã được VPTƯ tổ chức.
CẤP MIỀN
Nhân viên VPTƯ đã thăm các giáo phận trong bốn Miền: Miền X: CĐ nói tiếng Anh, Miền IX: CĐ nói
tiếng Tây Ban Nha, Miền VII: CĐ nói tiếng Việt, Miền VI: CĐ nói tiếng TBN, và Miền III: CĐ nói
tiếng Anh. VPTƯ cũng đã tham dự một số Đại Hội Miền gồm các Nhóm nói tiếng Anh, Tây Ban Nha và
tiếng Việt.
TÀI LIỆU CURSILLO
VPTƯ đã hoàn tất duyệt lại và phát hành các sách và tài liệu Cursillo như sau:
• Anh ngữ: “Cursillo Manual”, “Leaders’ Manual”, “Pilgrim’s Guide”, “Cursillo, What Is It?”,
Service Sheet, Group Reunion Sheet, and Cursillo Carnet.
• Tây Ban Nha: « Manual de Cursillo », « Manual de Dirigentes », «Cursillo, ¿Qué
es? », Hoja de Servicio y la Hoja Reunión de Grupo .
Tài liệu tái bản:
• Anh ngữ: “Fundamental Ideas” và “Our Fourth Day”
• Tây Ban Nha: “Ideas Fundamentales”, “Vertebración de Ideas”, “Carnet de Cursillo”, “Guía
del Peregrino”, y “Nuestro Cuarto Día”
• Tiếng Việt: “Ngày Thứ Tư của Chúng Ta”

THƯ TÍN VPTƯ
Có 6 Thư Tín VPTƯ, ấn bản tiếng Anh, Tây Ban Nha và Việt Nam:
•
•
•
•
•
•

Tháng 2, 2006: Bài viết của GM James Tamayo, Đại Diện HĐGM/HK, LH cho OMCC, Bài
viết của Victor Lugo, GĐ Điều Hành TQ gởi các Cursillistas, và Rollo Hành Đạo.
Tháng 4, 2006: Bài viết của GM J. Peter Sartain, GM/GP Little Rock, AK, gởi Cursillistas,
và Rollo Người Lãnh Đạo.
Tháng 6, 2006: Bài viết của GM Edward Kmiec, GM/GP Buffalo, gởi cho các Cursillistas, và
Rollo Nghiên Cứu các Môi Trường.
Tháng 8, 2006: Bài viết của LM Einer Ochoa, LH/PT Cursillo Toàn Quốc, gởi các
Cursillistas, và Rollo Kitô Giáo Thực Hành.
Tháng 10, 2006: Bài viết của GM Gerald Kicanas, GM/GP Tucson, và Rollo Cursillista Sau
Khóa Ba Ngày.
Tháng 12, 2006: Bài viết của LM Einer Ochoa, LH/PT Cursillo TQ, gởi các Cursillistas,
Rollo “An Toàn Trọn Vẹn” (hay Hội Nhóm và Ultreya).

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH TOÀN QUỐC
VPĐH/TQ đã nhóm họp trong tháng 7 và 11 năm 2006, trong buổi họp này hai thành viên Uỷ Ban Điều
Hành Trung Ương (National Executive Committee), tám tân ĐHV Miền đã tuyên thệ phục vụ trong
VPĐH/TQ, gồm có 12 Miền của Hoa Kỳ. ĐHV Miền của mỗi Nhóm Ngôn Ngữ trong mỗi Miền là
thành viên của VPĐH/TQ.
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OMCC – CƠ QUAN ĐIỀU HỢP PT CURSILLO HOÀN VŨ
Tháng Giêng 2006, Cơ Quan Điều Hợp PT Cursillo Hoàn Vũ, gọi tắt là OMCC – Organismo Mundial
de Cursillos de Cristiandad – đã được chuyển giao cho PT Cursillo tại Hoa Kỳ. VPĐH/TQ đã bầu 5
Cursillistas phục vụ trong Cơ Quan Điều Hợp nói trên. Cơ quan này đại diện PT Cursillo khắp thế giới
tại Hội Nghị Kỳ Thứ 2 các Phong Trào quốc tế thuộc Giáo Hội và các Cộng Đồng tân lập tổ chức tại
Roma. Hội Nghị bế mạc vào ngày áp Lễ Chúa Thánh Thần với ĐGH Bênêđictô XVI chủ sự nghi thức
Kinh Chiều. ĐGM James Tamayo, Đại Diện HĐGM/HK Linh Hướng PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ
và anh Ceferino Aguillón, ĐHV/TQ Cộng Đồng nói tiếng Anh đã cùng với phái đoàn OMCC tại
Mallorca, Tây Ban Nha, viếng thăm ông Eduardo Bonnín trong một tuần lễ.
Cơ Quan OMCC sẽ tổ chức cuộc họp các đại diện PT Cursillo thế giới lần đầu tiên của nhiệm kỳ mình
tại Dallas, TX, từ ngày 30-11 đến 3-12-2006. Các Cursillistas đại diện từ Úc Châu, Đại Hàn, Columbia,
Gibraltor và Canada sẽ tham dự cuộc họp này. Xin mọi người vui lòng tiếp tục cầu nguyện cho cơ quan
này và những thành phần liên hệ.
ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO
Có 9 PT Cursillo cấp GP tại Hoa Kỳ đã sốt sắng thực hiện Đi Bộ Truyền Giáo năm nay.
TRANG NHÀ BẢN TIN ULTREYA
Bản Tin Ultreya trên Internet tiếp tục phổ biến những bài viết về nhân chứng sống Ngày Thứ Tư của các
Cursillistas khắp nơi tại Trang Nhà VPTƯ www.natl-cursillo.org Mỗi số báo này được hàng ngàn người
đọc; tuy nhiên, kể từ khi đưa lên Internet, Bản Tin đã gặp khó khăn trong việc xin các bài về chứng nhân.
Chúng tôi khuyến khích các Bạn vui lòng cộng tác đóng góp bài gương chứng nhân để Bản Tin được
phong phú.
GIỚI THIỆU QUÀ LƯU NIỆM CURSILLO
VPTƯ có một địa chỉ giới thiệu trang nhà trưng bày các loại quà lưu niệm liên hệ đến PT Cursillo kề từ
năm 2006 này, www.narionalcursillogiftshop.com . Hiện đang có những món quà Giáng Sinh rất đặc
biệt, nhấn vào chữ “Specials”.
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ THỨ 17 NĂM 2007
Các kế hoạch đang được soạn thảo cho Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 17, sẽ được tổ chức từ ngày
29-6 cho đến 2-7-2007, tại Đại Học University of Texas at Arlington (UTA), Texas. Đại Hội sẽ khởi sự
vào chiều thứ Sáu, thay vì thứ Năm như mọi năm, và sẽ chấm dứt tối Chúa nhật thay vì tối thứ Bảy như
thường lệ. Các chi tiết khác sẽ được phổ biến sau.
QUÀ HIỆN KIM
PT Cursillo Toàn Quốc rất biết ơn và hân hoan đón nhận hiện kim các bạn có nhã ý gởi tặng hầu giúp
PT có phương tiện thực thi sứ vụ truyền giáo của PT và mọi đóng góp đều được khấu trừ vào thuế lợi
tức.
Ý CHỈ THỰC HIỆN PALANCAS
Thứ Hai – Cầu nguyện cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận
Thứ Ba -- Cầu nguyện cho các Trường Lãnh Đạo
Thứ Tư -- Cầu nguyện cho các Cursillistas tại Hoa Kỳ
Thứ Năm – Cầu nguyện cho các hoạt động tông đồ của PT Cursillo Toàn Quốc
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Thứ Sáu – Cầu nguyện cho các Khóa Cursillo
Thứ Bảy – Cầu nguyện cho Ban Điều Hành PT Cursillo Hoàn Vũ (OMCC)
Phục vụ các bạn trong Chúa Kitô,
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc
Ceferino Aguillón – ĐHV/TQ/ CĐ nói tiếng Anh
Jorge Barceló -- ĐHV/TQ/ CĐ nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Thông Lê -- ĐHV/TQ/ CĐ nói tiếng Việt
Abraham Gonzalez – Phụ Tá Hành Chánh
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