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HOA KỲ TRỞ THÀNH BẢN DOANH CỦA TỔ CHỨC PT CURSILLO HOÀN VŨ (OMCC)  
 
Các Cursillistas thân mến: 
Thật là một đặc ân, một vinh dự và là niềm vui được đại diện Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc 
(VPĐH/TQ) cùng với anh Arnold Parungao, Chủ Tịch VPĐH/TQ, tham dự  một nghi thức phụng vụ do 
Đức Giám Mục phụ tá Oscar Solis chủ tế thay mặt ĐHY Roger Mahony, TGM Los Angeles, tại Nhà 
Thờ All Souls’ Church (Các Linh Hồn) ở Alhambra, California, ngày 28-1-2006, (tối Giao Thừa Xuân 
Bính Tuất). Chúng tôi tham dự nghi lễ chuyển giao bản doanh của OMCC từ VPĐH/TQ xứ Brazil trao 
cho VPĐH/TQ Hoa Kỳ. Nhà thờ chật ních các Cursillistas thuộc nhiều nhóm ngôn ngữ khác nhau đến 
chứng kiến việc chuyển giao trách nhiệm điều hành OMCC cho PT Cursillo ở Hoa Kỳ. Đức GM 
Tamayo đã nhận các văn kiện tượng trưng cho việc chuyển giao trách nhiệm từ Brazil qua Hoa Kỳ và 
anh Arnold Parungao đã hân hạnh giới thiệu cho tất cả Cursillistas Ban Điều Hành tân cử của Tổ Chức 
OMCC với nhiệm kỳ 4 năm, gồm có: anh Juan Ruiz, từ TGP Los Angeles, trong tư cách Chủ Tịch; LM 
David Smith, từ TGP Miami, Linh Hướng; Chị Gail Terrana, từ GP Buffalo, Phó Chủ Tịch; Chị Maribel 
Gomez, từ TGP Los Angeles, Thư K ý; và anh James Wells, từ GP Wichita, Thủ Quỹ. 
 
Đối với Hoa Kỳ, đây là một đặc ân và là một vinh dự lớn lao khi lãnh nhận Tổ Chức Cursillo Hoàn Vũ 
(OMCC), với cơ hội điều hợp tổ chức này. Đặc ân và vinh dự này bao hàm cả trách nhiệm điều hợp bốn 
cơ cấu Quốc Tế hình thành Tổ Chức OMCC, trong 4 năm sắp tới. Các cơ cấu đó là: Nhóm Âu Châu 
(GET)-nay do Tây Ban Nha đảm trách; Nhóm Á Châu-Thái Bình Dương (APG)- nay do Đài Loan đảm 
trách; Nhóm Châu Mỹ La Tinh (GLCC)- nay do Colombia đảm trách; và Nhóm Bắc Mỹ Châu và Quần 
Đảo Caribbeans (NACG)- nay do Canada đảm trách. Công tác điều hợp gồm việc xem xét và duy trì 
lòng trung tín đối với Hiến Chương của OMCC, và tính cách chính thống của Ơn Đặc Sủng mà Chúa 
Thánh Linh đã ban cho con người Ông Eduardo Bonnín, và các thanh niên thuộc Công Giáo Tiến Hành 
đã giúp đỡ ông, như Ferragut, Font, Rullan, Moncada và Riutort dưới sự hướng dẫn của hàng giáo phẩm 
như Đức GM Hervas và các LM Julia, Juan Capo, Sebastian Gaya, Cesario Gil cùng nhiều vị khác. 
 
Đại diện Ban Điều Hành Cơ Quan OMCC, anh Juan Ruiz khiêm tốn xin mọi Cursillistas tại Hoa Kỳ cầu 
nguyện và cọng tác để mọi thành viên trong BĐH có thể trung thành với sự soi sáng của Chúa Thánh 
Linh và chu toàn bổn phận trong tinh thần quan tâm và sự dấn thân chân thật phục vụ PT Cursillo khắp 
thế giới.  
 
Cơ Quan OMCC đặt bản doanh tại Hoa Kỳ sẽ tạo cơ hội đặc biệt cho các Cursillistas Mỹ, nhứt là thành 
viên của VPĐH/TQ, để chứng tỏ chúng ta hiệp nhứt và đoàn kết góp tay hỗ trợ cho BĐH Tổ Chức 
OMCC hoàn thành trách vụ được giao phó. Trách vụ của BĐH ấy rất quan trọng và khó khăn, nhưng 
không phải không thể thực hiện được khi các Cursillistas tại Hoa Kỳ làm việc chung với nhau vì lợi ích 
của PT Cursillo tại Hoa Kỳ và khắp thế giới. 
 
 
Most Reverend James A. Tamayo, D.D. 
Bishop of Laredo 



Episcopal Advisor for the National Cursillo Movement 
 
Trong tinh thần hiệp nhứt và hỗ trợ này, chúng ta quyết tâm làm chứng tá tích cực cho  ý nghĩa của câu 
nói “Chúa Kitô tin tưởng nơi con và con trông cậy vào Ơn Thánh Chúa”.  
 
Xin cầu nguyện cho nhau và xin Chúa chúc lành! 
 
Đức Cha James Tamayo 
Giám Mục Laredo 
Linh Hướng PT Cursillo tại Hoa Kỳ, Đại Diện HĐGMCG/HK 
 
TÂM THƯ CỦA GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TOÀN QUỐC 
 
Các Anh Chị Cursillistas qu  ý mến, 
Nhân danh VPĐH/TQ, tôi xin gởi lời cầu chúc tốt đẹp nhứt đến các bạn trong Năm Mới này, luôn được 
sức khỏe dồi dào, đón nhận món quà Ơn Sủng của Chúa trong các công việc mình làm. 
 
Tôi cũng xin chia sẻ với các bạn một vài  ý tưởng có thể giúp chúng ta chú tâm vào sứ mệnh đã nhận 
lãnh khi chịu phép Rữa Tội, đó là truyền giáo. Chúng ta đã được ủy quyền  khi lãnh nhận Phép Rửa Tội 
và đối với nhiều người trong chúng ta, sự ủy quyền này đã được khơi dậy lại hoặc được tái khám phá lúc 
chúng ta gặp gỡ Chúa Kitô, gặp gỡ chính mình và gặp gỡ kẻ khác trong Khóa Cursillo 3 Ngày Cuối 
Tuần. Chúng ta được mời gọi làm nhà truyền giáo qua cuộc sống dấn thân mỗi ngày làm chứng nhân 
cho Thiên Chúa Cha, là Vua, và cho Chúa Giêsu Kitô Đấng Cứu Chuộc chúng ta, không những chỉ 
trong các sinh hoạt đạo đức, mà ở bất cứ nơi nào có chúng ta hiện diện, tại nhà mình với gia đình, tại nơi 
làm việc với các đồng nghiệp, và trong những giờ dành để giải trí, v.v...  
 
Hội Học Kitô Giáo hay là Phong Trào Cursillo chỉ là một trong nhiều phong trào do Chúa Thánh Linh 
tác động, hướng dẫn con người kết hiệp chân thật với Chúa Giêsu Kitô, là Đấng chữa lành và biến đổi 
con người ấy trở thành khí cụ phản ảnh tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. PT Cursillo với Ơn 
Đặc Sủng riêng làm nền tảng cho mình có khả năng giúp con người vui vẻ chấp nhận mọi thực tại trong 
cuộc sống, bất chấp tình trạng như thế nào đi nữa của sự liên hệ và hoàn cảnh của chúng ta đối với Chúa 
Kitô, với chính mình và với kẻ khác. Thiên Chúa vẫn ban Ơn Sủng của Người để thêm sức mạnh và 
lòng can đảm giúp chúng ta tiếp tục tiến trình cải đổi tâm hồn chúng ta mỗi ngày. Phương Pháp sống của 
Cursillo minh họa và thiết lập những gì là căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, làm cho chúng ta có 
thể vui vẻ chấp nhận mọi thực tại của chúng ta hầu có thể mang Tin Mừng Thiên-Chúa-yêu-thương-
chúng-ta đến trong mọi hoàn cảnh ngay cả những lúc bị chống đối. Tâm thức và phương pháp này có 
khả năng giúp chúng ta trung thành với những gì ta cam kết hầu có thể sống trọn vẹn hai giới răn cao 
qu ý mà Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã sẵn lòng chịu chết, đó là mến Chúa, yêu người và yêu cả 
chúng ta nữa. 
 
Trong suốt cuộc hành trình về Nhà Cha trên trời, được Ơn Thánh Chúa hỗ trợ, chúng ta có thể khám phá 
chân l ý được trao tặng cho chúng ta lúc chúng ta được tạo dựng nên giống hình ảnh Chúa. Là 
Cursillistas luôn luôn  ý thức và thường xuyên thăng tiến trong ơn sủng, chúng ta đều ao ước tất cả 
những kẻ khác cũng được gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, chúng ta phải hết sức tôn trọng hoàn 
cảnh riêng của mỗi người. Chúng ta phải thường xuyên nhắc nhở mình và qua Hội Nhóm và Ultreya 
nhắc nhở nhau điều này là chúng ta không cứu vớt người ta, nhưng chính Thiên Chúa mới cứu được, và 
trong điều kiện tốt nhất, chúng ta là khí cụ của Chúa mà thôi. Chính Chúa mới là Đấng chọn thời gian và 
không gian để gặp gỡ mỗi người. Bổn phận của chúng ta là ưu ái sẵn lòng đón chào những ai mà Chúa 
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Sứ mệnh có nghĩa là đưa ra điều gì mới mẽ ngay trong một thực tại có sẵn. Sứ mệnh của chúng ta là cố 
gợi lại tận đáy lòng người ta về một cái gì đang xảy ra trong hoàn cảnh của họ-- y chang như đã xảy ra 
và còn tiếp tục xảy ra cho chúng ta. Nếu chúng ta không sống mật thiết với Chúa Giêsu Kitô hầu có thể 
có một cái gì để chia sẻ với kẻ khác, chúng ta sẽ bị tràn ngập bởi những cản trở trong đời sống ơn phúc 
và sẽ không có gì để chia sẻ với những kẻ mà Chúa tín thác cho chúng ta trong các môi trường chúng ta 
sinh sống, như gia đình, sở làm và những nơi giải trí, v.v… 
 
Chúng ta nên  ý thức mãnh liệt về trách nhiệm lớn lao mà chúng ta đã cam kết thi hành với tư cách là 
những tác nhân thay đổi; trách nhiệm mà chúng ta nhận lãnh khi gặp gỡ và liên kết với Chúa Kitô, là 
Đấng thỏa mãn ước vọng sâu thẳm nhứt của chúng ta. Bao lâu cái cảm nghiệm về sự kết hiệp này còn 
sống động trong ta, bấy lâu kẻ khác có thể hiểu được và cảm nhận sự kiện Chúa yêu thương họ. Chúng 
ta lúc nào cũng phải nỗ lực lấy hết can đảm để có thể kiên trì ngay cả trong những lúc khó khăn và phó 
thác hoàn toàn cho Chúa Quan Phòng như thể những việc ấy được thể hiện trong tình yêu trường cửu 
của Thiên Chúa. Chúng ta có thể thực hiện được điều này bởi vì chúng ta biết rằng “tình yêu thì nhẫn 
nại”, và “tình yêu thì nhân hậu”, và bởi vì những gì chúng ta cần đều có sẵn ngay trong lúc chúng ta 
sống. 
 
Chúa Giêsu Kitô đã ủy quyền cho chúng ta chia sẻ Tin Mừng với mỗi một người chúng ta gặp gỡ. Trong 
các tác phẩm của mình, Thánh Augustine viết rằng mỗi người tận đáy lòng sâu thẳm đều có lòng ước 
muốn được hiểu biết, mến yêu và cuối cùng phụng sự Chúa. Hơn nữa, Chúa đã thận trọng và nhân từ 
đào luyện chúng ta cho một ơn gọi và tất cả chúng ta là những thành phần không thay thế được trong 
chương trình cứu chuộc cao cả của Người. Vì thế, sự  ý thức này chắc phải khuyến khích ta nhẫn nại và 
tiếp tục thi hành sứ mệnh của chúng ta đưa kẻ khác đến để chính họ cũng tự cảm nghiệm việc liên kết 
mật thiết với Chúa, với chính mình và với kẻ khác; không phải chỉ vì chúng ta là Cursillistas, mà còn bởi 
vì chúng ta đã được ủy quyền qua Bí Tích Rữa Tội, một đảm bảo đầy ân sủng sẽ làm cho cuộc lữ hành 
của chúng ta trên đường loan truyền Tin Mừng càng vui tươi hơn bao giờ hết và không bao giờ dứt. 
De Colores! 
Victor Lugo 
 
ĐẠI HỘI CURSILLO THƯỜNG NIÊN TOÀN QUỐC KỲ THỨ XVI 
 Đại Hội Cursillo Toàn Quốc năm nay sẽ được tổ chức tại Đại Học Villanova (Villanova University), 
Pensylvania, từ ngày 20-23 tháng 7, 2006. Chủ đề là "Lạy Chúa, xin hãy nói, tôi tớ Chúa đang lắng 
nghe!”, và chúng ta sẽ khởi sự Đại Hội với nghi thức Chầu Thánh Thể. Chúng ta sẽ nêu lên vấn đề này: 
chúng ta sẽ làm gì với những quà tặng Chúa đã trao cho PT Cursillo và làm thế nào để trở thành những 
môn đệ trung thành với những gì Chúa đã trao ban cho chúng ta? 
 
Đại Học Villanova ở cách Phi Trường Quốc Tế Philadelphia độ chừng 45 phút. Lệ phí ghi danh tham dự 
là $275.00 mỹ kim nếu ghi danh trước ngày 19-5-2006. Lệ phí bao gồm: chuyên chở khứ hồi từ phi 
trường đến đại học, 3 đêm nghỉ ngơi và 3 bữa ăn mỗi ngày, bắt đầu chiều thứ Năm, 20-7-06 và kết thúc 
sáng Chúa nhật, 23-7-06, sau bữa ăn sáng. Đại Hội mở rộng cửa cho mọi Cursillistas. Phiếu ghi danh 
được gởi kèm theo Thư Tín này. Bạn có thể vào Trang Nhà của VPTƯ, www.natl-cursillo.org/  để ghi 
danh trực tiếp. Đại Học chỉ có đủ chỗ để thâu nhận 600 người mà thôi. Phòng ngủ sẽ được phân phối 
theo thứ tự ghi danh. Xin vui lòng sắp xếp để có thể tham dự Đại Hội kỳ thứ 16 này. 
 
Buổi Ultreya, cũng như năm ngoái, sẽ được tổ chức chiều thứ Sáu và Liên Hoan (Fiesta) sẽ diễn ra vào 
chiều thứ Bảy. Buổi Liên Hoan sẽ dành thì giờ cho các màn trình diễn văn nghệ, ca vũ v.v..., của các 
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nhóm ngôn ngữ/sắc tộc đa dạng trong PT Cursillo. Các PT Cursillo giáo phận hoặc nhóm ngôn ngữ/sắc 
tộc muốn tham gia trình diễn, xin vui lòng liên lạc VPTƯ, ĐT.# 214-339-6321 trước ngày 20-6-2006. 
Giờ liên hoan và trình diễn có giới hạn; tuy nhiên, chúng tôi hy vọng có thể thỏa mãn tất cả các nhóm 
ghi tên tham gia.   
 
HÀNH ĐẠO 
Rollo “Hành Đạo” nằm ở giữa trong số các Rollos trong Khóa Học. Một cách nào đó, bài Rollo này là 
bài chính yếu của Khóa Cursillo bởi vì Rollo này mô tả tính cách quan trọng của hoạt động tông đồ và vị 
thế của nó trong đời sống của một Kitô hữu lãnh đạo. Để giải thích một hành động tông đồ, bài Rollo 
phải đưa ra sự liên kết của hoạt động tông đồ với đời sống ân sủng và cũng bắt đầu mô tả một phương 
pháp tiến đến hoạt động tông đồ (khởi sự cho người ta thấy hoạt động tông đồ là gì). Kết quả của bài 
Rollo này phải làm cho các Cursillistas ước muốn đem kẻ khác (bạn hữu) đến cùng Chúa Kitô và sống 
thánh thiện, và nhờ đó chính họ cũng gia tăng lòng ao ước thăng tiến trong đời sống thánh thiện hầu có 
thể giúp đỡ kẻ khác.  
 
Ngày thứ nhứt của Khóa Học tạo nền tảng cho tất cả những gì được thực hiện trong ngày thứ hai. Nó mô 
tả đời sống mới kết hiệp với Chúa mà chính Chúa Kitô đã đến trao ban cho con người. Và nó mô tả sự 
đáp ứng của một Kitô hữu, đó là lòng Sùng Đạo Chân Thật. Ngày thứ nhứt nhấn mạnh tính cách quan 
trọng của hoạt động tông đồ trong khi mô tả đời sống ân sủng. Trong Rollo “Người Giáo Dân trong 
Giáo Hội”, Khóa Học mô tả Giáo Hội như là Giáo Hội Truyền Giáo, và làm sáng tỏ việc người giáo dân 
có một sứ mệnh tông đồ bởi vì người ấy là một thành phần của Giáo Hội. Người ấy phải hoạt động để 
đưa thế giới về với Chúa Kitô và tái tạo thế giới trong Chúa Kitô. Sùng Đạo mô tả hoạt động tông đồ 
như một hậu quả tự nhiên của việc sống trọn vẹn trong ơn sủng. Trong Rollo “Sùng Đạo”, hoạt động 
tông đồ nhằm chia sẻ với kẻ khác những gì tốt nhứt mà chúng ta có, đó là sự hiểu biết và tình yêu của 
Chúa Kitô. 
 
Ngày thứ hai của Khóa Cursillo bắt đầu giải thích cho các Cursillistas những thứ gì họ có thể làm để 
thăng tiến có hiệu quả trong l  ý tưởng tông đồ được mô tả trong ngày thứ nhứt. Trọn ngày thứ hai, một 
hình ảnh được tạo nên về những thứ gì mà họ phải làm nếu họ muốn trở thành một Kitô hữu lãnh đạo đã 
được đào luyện. Rollo “Hành Đạo” cũng giải thích một phần quan trọng của tiến trình đào luyện của họ. 
Nếu họ muốn trở thành một Kitô hữu tông đồ đích thực, họ sẽ phải làm bạn, trở thành bạn hầu có thể 
làm họ trở thành bạn hữu của Chúa Kitô. Họ sẽ phải trở thành mẫu người thu hút người ta đến cùng 
Chúa Kitô.  
 
Rollo “Hành Đạo”, như thế, không chỉ nói về bất cứ loại hành đạo nào. Thí dụ, hành đạo  không liên 
quan đến “làm những việc lành”. Là một người cha, một người thợ, một người chủ tốt, v.v… không phải 
là hoạt động tông đồ.  Người ngoại đạo cũng có thể làm được như thế. Đúng ra, Rollo “Hành Đạo” liên 
quan đến hoạt động tông đồ, hoạt động đưa thế giới về với Chúa Kitô và canh tân thế giới trong Chúa 
Kitô. Là một người cha tốt, chẳng hạn, có thể có một vai trò quan trọng trong hoạt động tông đồ (một 
người không thể Kitô-hóa gia đình mình nếu người ấy không phải là người cha tốt), nhưng chưa hẳn là 
hoạt động tông đồ. Hoạt động tông đồ phải là một phần của một nỗ lực mang thế giới đến với Chúa Kitô 
và canh tân thế giới trong Chúa Kitô. 
 
Cũng thế, tuy không phát họa ra những mục tiêu và phương thức khác nhau trong hoạt động tông đồ, 
nhưng Rollo “Hành Đạo” cũng chủ yếu quan tâm về những gì được biết đến như là “tiếp xúc cá nhân” – 
làm bạn với người khác để làm họ trở nên bạn hữu với Chúa Kitô. Sự thay đổi cụ thể phải xảy ra trong 
đời sống của người ta do kết quả của Rollo này là họ sẽ phải khởi sự làm việc riêng tư với người khác để 
hấp dẫn họ đến với Chúa Kitô. Đây là căn bản của những gì còn lại trong hoạt động của họ. Rollo “Hành 
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Đạo” chú trọng việc tiếp xúc cá nhân, bởi vì nó chuẩn bị các Cursillistas lãnh nhận những điều mà phần 
còn lại của Khóa Học phải trình bày.   
 
Khóa Cursillo mô tả một phương thức cho việc canh tân con người Kitô hữu. Sách lược của phương 
pháp Cursillo được mô tả trong ngày thứ ba của Khóa Học, đặc biệt trong Rollo “Nghiên Cứu Môi 
Trường và Thực Hành Kitô Giáo”. Khóa Cursillo có  nghĩa là cho sinh ra một phong trào các tông đồ, 
các thành phần Kitô hữu lãnh đạo vững vàng, là những người hoạt động để xâm nhập các môi trường 
của mình bằng cách thu hút những người chung quanh đến với Chúa Kitô và thay đổi các môi trường 
trong Chúa Kitô. Mỗi người lãnh đạo hoạt động trong môi trường riêng của mình để thu hút kẻ khác đến 
cùng Chúa Kitô và có một đời sống Kitô hữu trọn vẹn hơn; theo cách đó người lãnh đạo hoạt động để 
thay đổi thế giới, làm lại nó thành một đời sống mới mà Chúa Kitô trao ban.  
 
Cốt lõi hay tâm điểm của công việc thay đổi các môi trường là thu hút người khác đến cùng Chúa Kitô. 
Mỗi Cursillista trong môi trường riêng của mình phải thu hút những người chung quanh đến tìm hiểu và 
yêu mến Chúa Kitô và nhờ đó mà theo Người trong hết mọi sự. Không phải mọi việc làm của  một 
người trong tư cách một tông đồ đều là thứ hành động tiếp xúc cá nhân trực tiếp được mô tả trong Rollo 
“Hành Đạo”. Nhưng các cố gắng của người lãnh đạo đưa bạn hữu đến cùng Chúa Kitô bằng cách nào đó 
phải là trọng tâm của những gì người ấy làm với tư cách một tông đồ. Mọi hoạt động tông đồ của người 
ấy phải đặt nền tảng trên lòng yêu mến tha nhân, và trên sự  ý thức về tính cách quan trọng trổi vượt của 
Chúa Kitô dành cho đời sống và niềm hạnh phúc của nhân loại. Bởi vậy, tất cả mọi công tác tông đồ của 
người lãnh đạo phải nhắm tới việc đưa tha nhân đến cùng Chúa Kitô, bởi vì con người khi nhận ra Chúa 
Kitô quan trọng và qu ý giá như thế nào và Chúa yêu mến con người ấy thì tự nhiên người lãnh đạo sẽ 
giới thiệu kẻ khác với Chúa Kitô như trọng tâm của hoạt động tông đồ của mình. Người lãnh đạo ấy, vì 
thế, sẽ hoạt động bằng cách làm bạn với kẻ khác và làm họ trở thành bạn của Chúa Kitô. 
 
Rollo “Hành Đạo” mô tả một phương thức hành động. Nó chỉ cách thức cho các Cursillistas dùng tình 
yêu mới đối với tha nhân và lòng ước muốn đem kẻ khác đến cùng Chúa Kitô có thể bắt đầu đến gần họ. 
Rollo này giúp các Cursillistas khởi sự suy nghĩ về những gì họ phải làm và họ phải là gì trong thế giới 
này. Như vậy, “Hành Đạo” là một Rollo theo đó thái độ của người Cursillista được thay đổi. Họ được 
bảo cho biết về một thứ sinh hoạt mới. Họ được mớm cho một  ý tưởng nào đó về sinh hoạt mới giống 
cái gì. Và trên hết mọi sự, họ được ban cho lòng ước muốn thực hiện điều đó (tức là đem kẻ khác đến 
cùng Chúa Kitô) và lòng ước muốn thăng tiến cuộc sống của chính mình với Chúa Kitô, bởi vì họ biết 
hoạt động tông đồ của họ là kết quả của đời sống Kitô hữu tràn ra ngoài. Nói cách khác, người 
Cursillista khám phá ra rằng họ phải làm “chứng từ cá nhân” về đời sống Kitô hữu của họ và để làm 
được như vậy, họ phải sống một đời sống Kitô hữu đích thực. Chưa đầy đủ nếu chỉ sống một cách có  ý 
thức và lúc nào cũng thăng tiến trong ơn sủng; đời sống phải được chia sẻ qua Hoạt Động Tông Đồ! 
 
OMCC – CƠ CẤU TỔ CHỨC CURSILLO THẾ GIỚI 
Cơ quan điều hành PT Cursillo Hoàn Vũ , được gọi tắt là OMCC (Organismo Mundial de Cursillos de 
Cristiandad), đã được chuyển giao cho PT Cursillo tại Hoa Kỳ kể từ tháng 2 năm 2006. Hoa Kỳ sẽ phục 
vụ OMCC trong 4 năm sắp tới. VPĐH/QG đã bầu chọn những Cursillistas vào các chức vụ sau đây, 
trong Ban Điều Hành của Tổ Chức OMCC: 
* Chủ Tịch:  Anh Juan Ruiz, TGP Los Angeles 
* Phó CT   :  Chị Gail Terrana, GP Buffalo 
* Thư K ý   :  Chị Maribel Gomez, TGP Los Angeles 
* Thủ quỹ  :  Anh Jim Wells, GP Wichita 
*  Linh Hướng: LM David Smith, TGP Miami 
 

 5



Ngoài ra, Ban Điều Hành OMCC cũng gồm có những Điều HợpViên do các Nhóm Quốc Tế bầu chọn, 
như: Nhóm Âu Châu (GET), Á-Châu/Thái Bình Dương (APG), Bắc Mỹ Châu và Quần Đảo Caribbean 
(NACG), và Nhóm Châu Mỹ La Tinh (GLCC). 
 
Xin vui lòng tiếp tục cầu nguyện cho Ban Điều Hành OMCC chu toàn trách vụ. 
 
BÁO ĐIỆN TỬ “ULTREYA”: 
Chúng tôi đã nhận được một số bài chứng từ trong năm qua được đưa lên trên Trang Nhà (Website) của 
chúng tôi. Đây cũng là nơi nhận và phân phối Palancas. Nếu chưa có dịp vào thăm, chúng tôi khuyến 
khích các bạn hãy vào xem cho biết, www.natl-cursillo.org, rồi mổ con chuộc vào chỗ “e-Ultreya”.  Hãy 
tiếp tục gởi chứng từ! Chúng tôi đang cần có nhiều bài như thế. Chúng tôi biết nhiều Cursillistas sống 
Phương Pháp Cursillo và làm chứng tá cho Chúa Kitô trong đời sống hằng ngày của mình. Hãy chia sẻ 
niềm vui với tha nhân! 
 
ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO 
Chúng tôi khuyến khích toàn thể Cursillistas tham gia ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO năm nay 2006. Để điều 
hợp dự án này khắp Hoa Kỳ, chúng tôi đã soạn kế hoạch cho Ngày ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO 2006: thứ 
Bảy trước Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 3-6-2006. Tuy nhiên, xin các PT Cursillo giáo phận 
tự thay đổi ngày ĐI BỘ cho thuận tiện và phù hợp với hoàn cảnh riêng của mình. Nếu bạn muốn tổ chức 
một cuộc ĐI BỘ trong khu vực của mình thì xin vui lòng liên lạc với VPTƯ để được hướng dẫn và nhận 
phiếu hỗ trợ. VPTƯ vẫn còn một số ít áo thung (T-Shirts) với giá $7.00 mỹ kim + cước phí chuyên chở. 
Xin liên lạc ĐT (214) 339-6321 hoặc e-mail chúng tôi ở  
    nationalcursillo.center@verizon.net . 
 
VĂN THƯ KÊU GỌI HỖ TRỢ 
Một lần nữa, chúng tôi cám ơn mọi người tiếp tục đáp ứng lời kêu gọi được gởi đi trong Thư Tín VPTƯ 
tháng 9/2005. Nếu các bạn muốn tặng hiện kim cho PT Cursillo Trung Ương, chúng tôi xin vui lòng đón 
nhận với lòng biết ơn Xin Chúa tiếp tục chúc phúc cho PT Cursillo của chúng ta. 
 
LỆ PHÍ GỞI SÁCH GIA TĂNG 
Vì những chi phí gởi hàng gia tăng, cho nên chúng tôi đã tăng lệ phí chuyên chở sách và tài liệu. Lệ phí 
này áp dụng ngay tức thì, sẽ là $8.50 cho các lần đặt mua dưới $85.00 mỹ kim. Những lần mua trên 
$85.00 sẽ phải trả 10% cho lệ phí chuyên chở. 
 
TIỆM BÁN QUÀ TẶNG SẢN PHẨM CURSILLO TRÊN INTERNET 
Trang nhà của Tiệm Bán Quà Tặng thuộc VPTƯ hiện đang mở cửa đón tiếp các bạn! Cám ơn các bạn đã 
nhẫn nại chờ đợi chúng tôi xây dựng và phát triển trang nhà này. Xin mời các bạn vào xem các món 
hàng đẹp mắt tại địa chỉ          
 www.nationalcursillogiftshop.com .   
Có thể vào trang nhà trên đây từ Trang Nhà của VPTƯ: www.natl-cursillo.org .  
    
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN QUA PALANCAS 
Thành thật cám ơn các Bạn đã tham gia Phong Trào Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ làm Palanca theo ý chỉ 
cầu nguyện như sau:  
 
* Thứ Hai: Cầu cho tất cả VPĐH – cấp toàn quốc, miền và giáo phận;  
* Thứ Ba: Cầu cho các Trường Lãnh Đạo;  
* Thứ Tư: Cầu cho mọi Cursillistas tại Hoa Kỳ;  
* Thứ Năm: Cầu cho các hoạt động Tông Đồ của PT Cursillo;  
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* Thứ Sáu: Cầu cho các Khóa Cursillo 3-Ngày;  
* Thứ Bảy: Cầu cho Ban Điều Hành OMCC 
 
Cầu chúc các bạn và gia đình tràn đầy hồng ân Chúa trong suốt Năm Mới.  
Phục vụ mọi người trong Chúa Kitô, 
 
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc 
Ceferino Aguillon – ĐHV/TQ phục vụ Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Anh 
Jorge Barceló – ĐHV/TQ phục vụ Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha 
Joachim Lê Tinh Thông – ĐHV/TQ phục vụ Cộng Đồng Cursillo nói tiếng Việt 
Maria Cruz – Phụ trách Văn Phòng 
Đại Hội Cursillo Thường Niên Toàn Quốc Kỳ Thứ 16 
Cursillo® Movement 16th National Encounter 
Villanova University at Villanova, PA 
20 – 23 Tháng Bảy, 2006 
Phiếu Ghi Danh Tham Dự *  Registration Form 
Cost for the 16th National Encounter is *  Lệ Phí tham dự Đại Hội là $275.00 
(Xin mỗi người ghi tên riêng rẻ * Please use a separate Registration Form for each registrant) 
(PLEASE TYPE OR PRINT LEGIBLY – THANK YOU – PLEASE FILL IN ALL THE 
BLANKS) 
Xin vui lòng ghi rõ ràng và thật đầy đủ 
 
Last Name: ________________________________First Name: ________________________________ 
Tên Họ                                                                                                      Tên Gọi 
Preferred Complete Name for Name Tag: __________________________________________________ 
Tên muốn ghi trên Bảng Tên để dễ nhận diện 
Address: ____________________________________________________________________________ 
Địa chỉ 
City: _____________________________________ State: _______________Zip Code: ____________ 
Thành Phố                                                                                               Tiêu Bang                            Số 
Vùng Bưu Điện 
Home Telephone:_______________________ Work #________________________ Fax 
#____________________ 
Điện Thoại  nhà                                                                   Sở làm                                                      
Điện Thư 
E-mail Address:__________________________________________ 
Diocese:______________________________ 
Địa chỉ e-mail                                                                                                          Giáo Phận 
Preferred Language:________________________ Specify: Priest, Deacon, Religious etc.____ 
Ngôn ngữ thích dùng                                                                          Xin ghi: Linh mục, Phó tế, Tu sỹ, 
v.v.   
(Circle one):                                           Male                                                                Female 
Xin Khoanh tròn                                             Nam                                                                              Nữ                   
 
If you desire to room with a specific individual (spouse, friend, relative) then that other individual's 
Registration Form must accompany this form.  We will not be able to guarantee any particular 
roommate if the forms do not accompany one another. 2 persons per room. Nếu muốn ở chung với 
một cá nhân đặc biệt nào (vợ, chồng, bạn, họ hàng, v.v…2 người một phòng) , xin vui lòng kèm 
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Phiếu Ghi Danh của người ấy chung với Phiếu Ghi Danh này. Chúng tôi sẽ không bảo đảm thu 
xếp được nếu cả 2 phiếu ghi danh không được gởi chung với nhau. 
Roommate preference? (Circle One):   Yes  *   No     If Yes, Name: 
_____________________________________ 
Tên người muốn ở chung  (Khoanh tròn)   Có   *   Không     Nếu có, xin ghi tên:   
Special needs (dietary/handicap/walking or problems with steps/etc.): 
___________________________________  
Nhu cầu đặc biệt (kiên ăn, đi lại khó khăn, lên cầu thang khó khăn, v.v…) 
Make all checks payable to: National Cursillo® Center * Xin ghi Ngân Phiếu cho “ National 
Cursillo Center” 
Credit Card payment * Trả tiền bằng Thẻ Tín Dụng : Circle one * Khoanh Tròn: Master Card or 
Visa 
Credit Card Number _______________________________________expiration date ________ 
Số Thẻ Tín Dụng                                                                                                      Hết hạn ngày 
Name on credit card ____________________________________________________________ 
Tên ghi trên Thẻ Tín Dụng 
Xin gởi Phiếu Ghi Danh này và  ngân phiếu về địa chỉ sau đây * Send form and payment to: 
National Cursillo® Center 
P.O. Box 210226 - Dallas, TX 75211-0226 
Telephone: (214) 339-6321, Fax: (214) 339-6322, e-mail: nationalcursillo.center@verizon.net 
Full payment of $265.00 per person and form must be received by May 19, 2006 
Thanh toán ngay hôm nay: $275 mỗi người, gởi trước ngày 19-5-2006 
Registration cost will be $315.00 per person from May 19, 2006 – June 16, 2006 
Lệ phí $315 cho mỗi người nếu gởi từ ngày 19-5 đến 16-6-2006 
Registration cost will be $340.00 per person from June 16, 2006 – July 14, 2006 
Lệ phí $340 cho mỗi người nếu gởi từ ngày 16-6 đến 14-7-2006 
Registration cost will be $365.00 per person after July 14, 2006 
                Lệ phí $365 cho mỗi người nếu gởi sau ngày 14-7-2006 *  
There is a $40.00 non-refundable fee for all cancellations * Đóng Lệ Phí $40 nếu sớm quyết định không 
tham dự 
No refunds after June 30, 2006 * Không hoàn lại tiền nếu quyết định không tham dự sau 30 – 6 – 
2006. 
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