THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG
Tháng 06/2006
Xin Thiên Chúa chúc lành bạn và những người thân yêu nhân dịp chúng ta chuyển đi từ
Mùa Phục Sinh đến Lễ Hiện Xuống. Nguyện xin Chúa Thánh Thần tuôn tràn tình yêu và
ơn sủng trên bạn. Chúng ta may mắn khởi sự Thư Tín tháng 6 này với tâm thư của một
trong nhiều giám mục là Cursillista như chúng ta tại Hoa Kỳ, đó là GM Edward Kmiec,
GP Buffalo, NY.
Các Bạn Cursillistas thân mến,
Rất hân hạnh khi gởi các bạn tâm thư này để cám ơn các bạn làm
chứng nhân hữu hiệu cho Chúa Giêsu Kitô và cho PT Cursillo.
Ngày 9-12-2005, tôi được vinh dự lớn lao dâng Thánh Lễ Tạ Ơn tại
Thánh Đường Nativity of Our Lord (Chúa Giáng Sinh), ở Orchard
Park, New York, kỷ niệm Năm Thứ 40 hình thành PT Cursillo tại GP
Buffalo. Tôi đã được tấn phong giám mục để phục vụ GP Buffalo ngày 28-10-2004, và
đây là cơ hội đầu tiên tôi được gặp tập thể Cursillistas trong GP Buffalo. Tôi bắt đầu hô
to “Khóa Cursillo 67” để nhớ lại thời gian tôi tham dự Khóa Cursillo tại Nashville năm
1995. Đây quả là một kinh nghiệm tràn đầy thần khí đáng ghi nhớ, hiện vẫn còn ở lại
trong tôi cho đến ngày hôm nay và, chắc chắn đã được hâm nóng lại khi tôi hân hoan kỷ
niệm 40 năm thành lập PT Cursillo với đông đảo Cursillistas của GP Buffalo.
Tôi rất hài lòng khi tái liên kết với kinh nghiệm Cursillo và chứng kiến tận mắt sự phong
phú của PT Cursillo ở Buffalo. Ngởi khen Chúa, PT Cursillo còn sinh động và lớn mạnh
trong GP Buffalo.
Đây là kinh nghiệm của cá nhân tôi: bất kỳ nơi nào tôi đến, như Trenton, Nashville và
bây giờ ở Buffalo, mà có PT Cursillo hiện diện và hoạt động tích cực thì ở đó có một đức
tin sống động và nhiều người hăng hái dấn thân trong nỗ lực truyền giáo. PT Cursillo
giúp người ta nối kết lại với đức tin của mình và khám phá một mối liên kết thâm sâu hơn
với Chúa Giêsu Kitô của chúng ta. Đó là nền tảng cho lời mời gọi khi chúng ta lãnh nhận
Phép Rửa Tội, là chúng ta làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong mọi lời chúng ta nói ra
và trong mọi việc chúng ta làm và trong mọi nơi chúng ta sống, làm việc và vui chơi.
Cursillo có khả năng giúp người ta sống đức tin của mình trong mọi hoàn cảnh và nơi
chốn mình hiện diện.

Tôi rất phấn khởi được biết PT Cursillo Hoàn Vũ bây giờ đặt bản doanh tại Hoa Kỳ và
một thành viên của đại gia đình Cursillo chúng tôi tại GP Buffalo này đã được đề cử làm
Phó Chủ Tịch của tổ chức ấy, đó là Chị Gail Terrana. Tôi cam kết hỗ trợ và khích lệ mọi
nỗ lực rao truyền Tin Mừng Cursillo.
Xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành mọi Cursillistas và càng có nhiều người được cơ hội
tham dự Khóa Cursillo để khám phá cuộc hành trình đức tin lạ thường giúp nâng đỡ và
thêm sức chúng ta chia sẻ tình yêu của Chúa Kitô với tha nhân.
Xin Thiên Chúa chúc lành tất cả các bạn. De Colores!
Thân ái trong Chúa Kitô,

Edward I. Kmiec
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ # 16
Năm nay Đại Hội sẽ được tổ chức ở vùng Bắc Mỹ tại Đại Học Villanova, Pensylvania, từ
ngày 20 đến 23, 2006 (thứ Năm đến Chúa nhật). Chủ đề Đại Hội là “Lạy Chúa, xin hãy
nói vì đầy tớ Chúa đang lắng nghe!”, nhằm chuẩn bị cho chúng ta “lắng nghe”. Chúng ta
sẽ khai mạc Đại Hội bằng Nghi Thức Chầu Thánh Thể. Chúng ta sẽ đặt những vấn nạn
sau đây, như là: “Chúng ta sẽ làm gì với những món quà Chúa đã ban cho PT Cursillo?”
Và, “Làm cách nào chúng ta trở nên những môn đệ trung thành với những gì Thiên Chúa
đã ban cho chúng ta?”
Đại Học Villanova cách Phi Trường Quốc Tế Philadelphia khoảng 45 phút. Lệ phí ghi
danh bây giờ là $325.00 mỹ kim nếu ghi danh trước ngày 16-6-2006. Lệ phí bao gồm
chuyên chở từ Phi Trường đến Đại Học và ngược lại, chỗ ở ba đêm và ăn ba bữa mỗi
ngày, bắt đầu với bữa ăn tối thứ Năm và chấm dứt với bữa ăn sáng Chúa nhật. Đại Hội
này rộng mở cho mọi Cursillistas. Phiếu ghi danh được đính kèm với Thư Tín này. Bạn
có thể tìm thấy Phiếu này trên Internet và cũng có thể ghi danh tại địa chỉ www.natlcursillo.org. Đại Hội chỉ có khả năng thâu nhận 600 tham dự viên, do Ban Giám Đốc Đại
Học ấn định. Phòng ngủ sẽ được phân chia theo tiêu chuẩn “ưu tiên cho người đến
trước”. Xin cố gắng sắp xếp để tham dự.
Chúng ta sẽ có dịch vụ chuyển ngữ trực tiếp những bài chia sẻ quan trọng trong Đại Hội
này (từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha và ngược lại). Tất cả những buổi Hội Thảo sẽ
được trình bày riêng rẽ theo từng ngôn ngữ. GM Eusebio Elizondo, GM Phụ tá TGP
Seattle, WA, sẽ trình bày bài chia sẻ chính của Đại Hội năm nay. GM Elizondo là một
trong những giám mục được ĐTC Bênêđictô XVI tấn phong và bổ nhiệm trong tháng 5,
2005. Ngoài ra, GM Robert Patrick Maginnis, GM Phụ tá GP Philadelphia, sẽ chủ tế
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Thánh Lễ cho chúng ta ngày thứ Sáu. Đại Hội vẫn còn chỗ nếu bạn muốn tham dự. Đừng
chần chờ, hãy ghi danh ngay hôm nay.
Hội Ultreya sẽ diễn ra tối thứ Sáu và Tiệc Liên Hoan tối thứ Bảy. Sẽ dành thời giờ trong
Tiệc Liên Hoan cho nhiều màn trình diễn của các nhóm văn hóa khác nhau trong PT
Cursillo tại Hoa Kỳ qua các màn ca, vũ, nhạc, hài hước, v.v… Những PT ở giáo phận
muốn tham gia xin vui lòng liên lạc ghi tên với Trung Tâm Cursillo Toán Quốc ờ số ĐT
214-339-6321 trước ngày 20-6-2006.
NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG
Đây là bài Rollo thứ nhứt trong ngày thứ ba của Khóa Cursillo. Ở giai đoạn này của Khóa
Học, chúng ta chăm chú đến những lãnh vực khác nhau, trong đó phải có Kitô hữu sinh
hoạt hầu những lãnh vực này có thể trở thành chất men cho một thế giới khá hơn. Các
hoạt động của một Kitô hữu lúc nào cũng được thực hiện trong những hoàn cảnh, thời
gian và không gian mà người ấy đã chiếm cứ. Nói cách khác, đó là nơi người Kitô hữu ấy
hiện diện vào thời gian và không gian nhất định. Vào lúc này, Khóa Cursillo thường
thường được quyện dần vào bầu khí Ơn Sủng tràn trề và sự ngưỡng mộ nhau sẽ ngày
càng đậm đà hơn cho đến Lễ Mãn Khóa. Người Cursillista ưu tư không biết làm thế nào
thông đạt với kẻ khác trong môi trường của mình những gì mình đã khám phá, hòa mình,
và đã sống.
Sau bài nguyện gẫm buổi sáng về Sứ Điệp Chúa Kitô gởi người Cursillista, một sự ray
rứt phải làm một cái gì liền nổi dậy trong con người khoá sinh. Với đầu óc bây giờ đầy ấp
tư tưởng và trái tim họ tràn ngập lòng hăng say, họ cảm nhận lời mời gọi của Chúa Kitô
và muốn đáp lại, sẳn sàng dấn thân. Bài Rollo này mời gọi và khuyến khích chúng ta biến
đổi các môi trường chúng ta, nhấn mạnh điều này là chúng ta không được chê ghét và
chạy trốn khỏi thế gian, nhưng chúng ta được mời gọi mang ảnh hưởng Kitô giáo đến cho
thế giới ấy.
Chúng ta phải khởi sự với chính mình (người được chinh phục sẽ đi chinh phục kẻ khác)
rồi sau đó tìm đến kẻ khác, và nhờ vậy mà ảnh hưởng đến các môi trường chúng ta. Do
đó, ta sẽ có một cái nhìn chính xác về những khả năng, và cách thức hay nhứt để thực
hiện, ra sức chung nhau với anh chị em chúng ta. Đây là cách thực tế và dễ đạt nhứt theo
tinh thần Kitô giáo để cống hiến “cột xương sống” hay nền tảng cho Kitô giáo.
Bài “Nghiên Cứu Môi Trường” giúp giải thích định nghĩa của môi trường và làm sáng tỏ
thêm điều chúng ta hiểu biết về ảnh hưởng của môi trường trong đời sống con người. Bài
này cũng cắt nghĩa làm thế nào tạo ảnh hưởng nơi các môi trường của chúng ta để làm
thay đổi hoàn toàn.
Định nghĩa Môi Trường – Môi trường là sự “tổng hợp các tư tưởng và hoàn cảnh mà
những người chung quanh ta giữ vững được”. Môi trường là kết quả của việc người ta tụ
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tập lại với nhau (làm việc, vui chơi và trao đổi chung với nhau). Đó là kết quả của việc họ
tác động qua lại với nhau. Vì thế, người tông đồ phải suy nghĩ về điều ấy nhiều hơn
những cá nhân bình thường. Họ phải suy nghĩ về hoàn cảnh gây nên do tác động qua lại
giữa họ với nhau. Không những họ phải làm việc với các cá nhân, mà còn phải chú tâm
vào toàn bộ hoàn cảnh.
Bài Rollo này đề nghị một phương pháp thực tế để chinh phục môi trường (con người) và
đưa họ đến với Chúa Kitô. Có ba giai đoạn hay bước đi trong tiến trình mà chúng ta phải
để tâm vào.
• Trước hết, chính chúng ta (củng cố và thuyết phục chính chúng ta rằng Chúa
Kitô mới là giải đáp).
• Thứ nhì, kẻ khác (người quen, bạn đồng liêu, bạn tình cờ) và tiến trình tìm hiểu
họ, đối xử họ một cách tương xứng, với lòng kính trọng và như một con người.
• Thứ ba, môi trường (những kẻ chung quanh ta nơi ta hiện diện).
Giai đoạn thứ nhứt – Liên hệ với chính chúng ta – hiệu quả của việc làm dậy men môi
trường tùy thuộc vào mức độ mật thiết của mỗi người đối với chính mình. Trước tiên phải
kể đến Ý Chí của chúng ta. Chúng ta phải thật sự muốn đặt ý chí chúng ta ở mức độ cao
để có thể biến lời nói “Tôi có thể” thành “Tôi muốn”. Thứ nhì là Cầu Nguyện. Mọi công
việc tông đồ của chúng ta phải đặt cầu nguyện lên hàng đầu. Sức mạnh của chúng ta đều
nhờ vào cầu nguyện. Kế đến là Trí Óc của chúng ta. Điều cần thiết là phải biết sử dụng
khối óc Chúa ban và áp dụng trí thông minh của chúng ta trong những nỗ lực truyền giáo,
cũng tương tự như chúng ta vẫn thường làm đối với mọi công việc khác. Và thứ tư là Con
Tim của chúng ta. Chúng ta phải rộng mở tấm lòng chúng ta cho mọi người trong mọi
việc hầu có thể chinh phục họ đến với Chúa Kitô.
Giai đoạn thứ hai – Liên hệ với tha nhân – các sự giao tiếp với những người đồng hành
với chúng ta trong cuộc sống: gia đình, hàng xóm, và bạn hữu. Trong giai đoạn này, chủ
yếu, chúng ta sử dụng tiến trình áp dụng cho chính chúng ta ghi trên đây nhưng đảo
ngược lại. Trước tiên, chúng ta phải chinh phục con tim kẻ khác, kế đến là trí óc họ, sau
đó là ý chí của họ, và cuối cùng là giới thiệu họ với Chúa qua việc cầu nguyện. Nếu trước
hết chúng ta không tìm đến và ảnh hưởng con tim thì sẽ không có gì đáng kể xảy ra. Từ
con tim tiến đến trí óc. Điều này không khó khăn như có thể mình trông thấy, bởi vì là
Kitô hữu, chúng ta có hạt giống Ơn Sủng đã được trồng trong con người chúng ta từ lúc
lãnh nhận Bí Tích Rữa Tội. Chúng ta phải chinh phục ý chí của con người ấy hầu chúng
ta có thể mang bạn hửu chúng ta theo. Và cuối cùng, Ơn Sủng từ Thiên Chúa Cha sẽ dẫn
dắt họ cầu nguyện.
Giai đoạn thứ ba – Môi Trường – các sự giao tiếp với mọi người chung quanh ta trong
những hoàn cảnh của họ trong một không gian và thời gian nào đó. Giai đoạn này là một
“hậu quả tự nhiên” khi khởi sự tiến trình với chính chúng ta trước và kẻ khác ngay sau
đó. Tất cả những ai trân quý và trung thực với Phúc Âm sẽ đối diện với cái khó khăn là
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phải vượt qua những chướng ngại, những thành kiến và những ý tưởng có sẵn trong đầu,
chúng làm cản trở sự phát triển tâm linh và nhãn quan Kitô giáo.
Bài Rollo này giúp các Cursillistas hiểu điều này là ngay trước Khóa Cursillo, cuộc sống
của họ đã bao gồm một nhóm người hay nhiều hơn cùng sống với họ và cùng suy nghĩ,
ưa thích và chê ghét giống nhau, và họ đã trải qua một kinh nghiệm bồn chồn thường xảy
ra, và khi họ từ Khóa Cursillo trở về, chắc không có gì đã xảy ra trong các môi trường
của họ. “Hậu quả” của việc người Cursillista đáp lại Chúa Kitô sẽ là một sự dấn thân “tự
nhiên”, đi tìm kẻ khác để giới thiệu Chúa Kitô cho họ qua cuộc sống chứng nhân của
mình bằng cách sống những điều căn bản để trờ nên Kitô hữu đích thực.
BẢN TIN ULTREYA ĐIỆN TỬ
Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (VPĐH/TQ) của PT Cursillo tại Hoa Kỳ tiếp tục xin
các bạn ủng hộ Bản Tin Điện Tử trên Trang Nhà của VPTƯ, www.natl-cursillo.org, bằng
cách đóng góp lẫn khuyến khích mọi Cursillistas gởi các bài chứng từ để phổ biến.
Những yêu cầu và đóng góp Palancas cũng được thực hiện tại địa chỉ này.
ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO
Chúng tôi cổ võ mọi Cursillistas tham gia Đi Bộ Truyền Giáo 2006. Nhiều PT Cursillo
cấp giáo phận đã thực hiện kế hoạch Đi Bộ Truyền Giáo vào một ngày trước Lễ Chúa
Thánh Thần Hiện Xuống, ngày 3-6-2006. Tuy nhiên, Ngày Đi Bộ có thể được ấn định bất
cứ ngày nào thuận tiện cho địa phương. VPDH/TQ xin nhắc nhở các Cursillistas là mục
đích của Cuộc Đi Bộ Truyền Giáo không phải để bán áo thung (T-shirts), nhưng để phát
huy PT Cursillo tại giáo phận. Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc hiện còn một số áo thung
giá $7 mỹ kim kể cả cước phí gởi đi. Yêu cầu liên lạc ĐT # 214-339-6321 hoặc e-mail
nationalcursillo.center@verison.net.

TĂNG GIÁ ỦNG HỘ TÀI LIỆU CURSILLO
Chi phí nhà in gia tăng, cho nên buộc lòng VPTƯ phải ấn định lại giá biểu tài liệu của PT
Cursillo như sau: Sách Thủ Bản Cursillista bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Việt là
$4.00 mỹ kim kể từ ngày 1-6-2006.
QUÀ LƯU NIỆM CỦA PT CURSILLO
Chúng tôi khuyến khích các bạn vào xem Trang Nhà Internet trưng bày sản phẩm Lưu
Niệm Cursillo tại địa chỉ www.nationalcursillogiftshop.com . Bạn cũng có thể vào từ
Trang Nhà của Văn Phòng Trung Ương.
HỖ TRỢ TÀI CHÁNH CHO PT CURSILLO
PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ ưu ái đón nhận với lòng biết ơn mọi đóng góp tài chánh
hỗ trợ Phong Trào được tiếp tục phục vụ. Mọi đóng góp được quyền khấu trừ thuế lợi
tức.
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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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