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Mến gởi các anh chị Cursillistas:
Trong khi tiếp tục cuộc lữ hành về Cha chúng ta Trên Trời, chúng ta phải nhớ rằng mỗi con người phàm
mong đợi một cái gì vượt tầm hiểu biết của mình và ao ước được trọn vẹn. Khi hỏi Chúa Giêsu, “Thưa
Thầy, hãy dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy các môn đệ của ngài” (Luca 11:1), các môn đệ từ
nguyên thủy ao ước được đến cùng Chúa để bày tỏ lòng mong đợi Người và nhờ vậy họ tìm được sự bình
an mà con tim nhân loại không ngừng tìm kiếm.
Các Khóa Học Hỏi Kitô Giáo giúp tất cả các Cursillistas học tập, bước vào và lưu lại trong cuộc lữ hành
dài suốt cuộc đời này tiến về Cha chúng ta Trên Trời, qua phương pháp sùng đạo, học đạo và hành đạo.
Cái kiềng ba chân nội tâm này giải thích làm cách nào chúng ta, một cách chính xác là các Cursillistas, có
thể sống trong sự cam kết liên hệ với Thiên Chúa, với chính chúng ta, và với tha nhân. Chiếc kiềng ba
chân nội tâm này hướng dẫn chúng ta cách sống mật thiết, được phản ánh trong cuộc sống chứng nhân
của chúng ta, và được chia sẻ trong các Hội Nhóm Thân Hữu và các buổi Ultreyas. Chính việc sống điều
căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực – chỉ có thể thực hiện được nhờ ân sủng của Chúa mà thôi – giúp
chúng ta có khả năng loan truyền Phúc Âm – không những bằng lời nói hay bài viết, mà cũng bằng hành
động của chúng ta nữa; cách thức mà chúng ta khẳng định yêu mến Chúa Giêsu Kitô, ảnh hưởng lẫn nhau
và tìm cách trực tiếp truyền đạt Người cho tha nhân. Một khi mối liên kết với Chúa Giêsu Kitô được
khám phá, và thể hiện trong chính bản thể của chúng ta, lúc ấy chúng ta được thay đổi hoàn toàn với ơn
sủng của Chúa và trở thành những người truyền đạt tình yêu vô điều kiện của Chúa cho toàn thể nhân
loại. Việc cải đổi con người chúng ta, thường được biết qua từ ngữ “metanoia”, là một sự thay đổi của trí
khôn và tâm hồn một cách triệt để, có ý thức và lúc nào cũng gia tăng. “Metanoia” không chỉ là một sự
thay đổi đáng kể trong đời sống chúng ta, nhưng quan trọng hơn đó là sự từ bỏ ý muốn của chúng ta hầu
chúng ta có thể kiên trì trong Chúa Kitô để sống theo Thánh Ý Chúa. Điều thiết yếu là chúng ta biết chính
mình để có thể biết Chúa. Như Thánh Augustinô nhắc nhở, “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết chính mình
để biết Chúa.” Muốn thực hiện lòng ước muốn này, chúng ta phải cải đổi trí khôn và tâm hồn chúng ta.
Người Cursillista nào mở lòng đón nhận Chúa Thánh Linh một cách trọn vẹn, và kết hiệp với Thiên Chúa
qua Chúa Kitô thì trở thành kẻ truyền đạt, và có khả năng thực hiện được việc truyền đạt chính mình cho
tha nhân. Những kẻ nào sống cho kẻ khác sẽ nhận rất nhiều từ kẻ khác, nhứt là, những thứ có giá trị vĩnh
viễn. Một trong những lý do chính chúng ta hiện diện trong thế gian này là làm Dân của Thiên Chúa yêu
thương và sống cho kẻ khác. Là chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, chúng ta phải yêu
mến Thiên Chúa ngay lúc này. Đó chính là ý nghĩa khi chúng ta nói rằng chúng ta phải là sứ giả của
Thiên Chúa.
Tuy nhiên, có những lúc khi chúng ta thích nghĩ rằng chúng ta có khả năng tự mình giải quyết những khó
khăn xảy đến cho chúng ta, và bảo vệ hạnh phúc của chúng ta. Hoặc chúng ta ưa làm ra vẻ những khó
khăn thâm sâu nhứt ảnh hưởng đến chúng ta thật sự chẳng có gì cả, nhưng nếu chúng ta chỉ sống bề ngoài,
trong ảo tưởng của thực tại, chúng ta mất hết ý nghĩa về cuộc sống. Chỉ có một cách để biết rõ thực tế và

sống trọn vẹn, đó là chúng ta phải chết đi và tái sinh. Đây là lý do tại sao chúng ta phải thường xuyên
quan tâm đến tiến trình cải đổi của chúng ta, hay còn gọi là “Metanoia”.
Qua việc tái sinh này, Chúa Kitô chiếu dọi ánh sáng vào hoàn cảnh của chúng ta và soi dẫn toàn bộ ơn gọi
của chúng ta. Do đó, kẻ nào muốn hiểu biết chính mình đầy đủ thì phải đến gần Chúa Kitô với lòng băn
khoăn, do dự, và thậm chí với sự yếu đuối và tình trạng tội lỗi, với cả sự sống và sự chết nữa, chứ không
chỉ theo những tiêu chuẩn và biện pháp trước mắt của bản thân mình, hay thiên vị, thường hời hợt, và
thậm chí còn hão huyền nữa. Như thế chúng ta phải xâm nhập vào chính chúng ta với con người thật,
trọn vẹn và đích thực; con người chân thật chỉ được tìm thấy khi chúng ta cởi bỏ con người cũ kiêu căng
và đầy tội lỗi để Chúa Kitô thay đổi và canh tân lại. Chúng ta phải “chiếm đoạt” và đồng hóa toàn bộ thực
tế của việc Chúa Xuống Thế Làm Người và Ơn Cứu Độ hầu nhận lấy và hòa nhập chính con người mới
của chúng ta. Nếu tiến trình thâm sâu này xảy ra trong chúng ta, nhờ ơn sủng của Thiên Chúa, chúng ta
có thể sinh hoa kết trái không những trong việc thờ phượng Chúa mới mẻ và thâm thúy mà còn cảm nhận
điều kỳ diệu sâu thẳm hơn trong con người chúng ta. Chúng ta gặp được Chúa khi chính chúng ta bắt đầu
cuộc hành trình dài có Chúa cùng đi và trước hết nhờ quyền năng của Người chúng ta mới có được.
Chúng ta gặp được Chúa cũng nhờ Ơn Chúa giúp vượt thắng điều ác trong con người chúng ta. Chúng ta
gặp Chúa bằng cách ngay lúc đầu nhận thấy chúng ta cần có Chúa tương tự như một đứa trẻ cần một
người cha; chúng ta gặp Chúa bằng cách học hỏi để nhìn thấy thực tại tội lỗi của chúng ta và nhờ đó ăn
năn hối cãi và trở nên ngoan ngoãn và khiêm nhường trong tâm hồn.
Các dấu chỉ thời gian là gì? Câu hỏi mà chúng ta phải đặt ra cho chính chúng ta mhư sau: Tôi có sẵn sàng
xông pha “chân lấm tay bùn” để tình yêu của Chúa Giêsu Kitô đến với những kẻ chưa biết Chúa chăng?
Nếu tôi trở thành một tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, thì câu trả lời phải là “sẵn sàng” hoàn toàn.
Vì thế, thưa các anh chị em trong Chúa Kitô, chúng ta hãy sống những gì là căn bản để trở nên Kitô hữu
đích thực – đó là tình yêu Thiên Chúa và chia sẻ tình yêu của chúng ta với những kẻ Chúa đã ban cho
trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta hãy trở nên Tin Mừng – giới thiệu người Bạn Giêsu của chúng ta cho
tất cả mọi người. Chính nhờ phương thức siêu nhiên, nhưng đơn sơ này, là tiếp tục mối liên kết với chính
chúng ta hầu chúng ta có được một tình bạn tuyệt vời nhứt với Chúa Giêsu Kitô. Tình bạn tối thượng này
sẽ truyền đi và giúp chúng ta có khả năng “làm bạn” và hướng dẫn kẻ khác đến mối dây liên kết đích thực
và mật thiết với Thiên Chúa, với chính mình và với tha nhân. Khi chúng ta tự tìm hiểu Thánh Ý Thiên
Chúa, chúng ta thông phần trong việc xây dựng Vương Quốc của Chúa bằng cách phúc âm hóa từng
người một hầu nhờ Ơn Chúa có thể cải đổi môi trường nhân loại trở thành Giêrusalem Mới.
De Colores!
Victor Lugo
Giám Đốc Điều Hành Toàn Quốc
CURSILLISTAS THAM DỰ ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC TẠI TEXAS
“Thiên Chúa Là Tình Yêu”, đó là chủ đề của Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 17, từ ngày Thứ Sáu,
29-6 đến Chúa nhật, 1-7-2007. Trên 800 Cursillistas từ khắp các tiểu bang cùng đổ về Đại Học Texas tại
Arlington (UTA) để cầu nguyện, chia sẻ, học hỏi và kết bạn.
Tối thứ Sáu, Đại Hội khai mạc với lời chúc mừng của Ông Eduardo Bonnín từ Mallorca, Tây Ban Nha,
đã được thâu hình trước, bày tỏ lòng ước ao tham dự, tuy nhiên vì không thể đến cho nên chuyển lời cầu
chúc tất cả mọi người vui hưởng những ngày Đại Hội thật trọn vẹn. Ông Bonnín nói, “Hãy vui hưởng một
lần nữa ý nghĩa sống trong tình bạn và trong Ơn Sủng của Chúa. Và đừng lấy làm thỏa mãn, nhưng hãy
hạnh phúc bởi vì tôi tin rằng thế giới phải hạnh phúc, thế giới có một nhu cầu cho những người hân hoan
đi vào cuộc sống vui hưởng Đạo Chúa trong cuộc đời.” Ông Miguel Sureda, cũng từ Mallorca, TBN,
được ông Bonnín yêu cầu đại diện đến chia sẻ với chúng ta. Ông Sureda kể ra nhiều món quà Cursillo đã
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mang đến cho ông: như niềm vui do lòng xác tín sâu đậm, sự tự do tìm kiếm chân lý, sống đời sống tông
đồ một cách bình thường tại nơi chốn Thiên Chúa đặt để mình, khám phá Chúa Giêsu là người bạn, và
được làm bạn với ông Bonnín, cùng tham dự Hội Nhóm và Ultreya hằng tuần, tại nơi đây việc gặp gỡ xảy
ra giữa con người với nhau, chứ không phải giữa vai trò này với vai trò kia.”
ĐGM James A. Tamayo, GM Giáo Phận Laredo, TX, và là Giám Mục Linh Hướng PT Cursillo Toàn
Quốc, bắt đầu bài chia sẻ của ngài bằng bài hát trích từ Thư 1 Thánh Gioan 14:6 “Chúa là Tình Yêu, và ai
ở trong tình yêu thì ở trong Chúa và Chúa trong người ấy.” Chúng ta biết tình yêu của Thiên Chúa qua
Chúa Kitô. Tuy nhiên, tình yêu đó không thể nói bằng lời. Điều bạn chỉ cần làm là chiêm ngưỡng Chúa
Kitô trên thập giá. Như thế mới biết Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta nhiều như thế nào!
ĐGM Tamayo nói, “ Người ta không học hỏi về tình yêu Thiên Chúa qua lời nói nhưng qua việc làm. Các
bạn đã không chọn Chúa Kitô, Chúa đã chọn các bạn ... và các bạn có cơ hội đáp trả liên tục lời mời gọi
của Chúa.” Kiềng ba chân của chúng ta giải thích làm thế nào chúng ta sống với điều chúng ta cam kết
mỗi ngày với chính chúng ta, với Chúa, và với tha nhân. ĐGM Tamayo nhấn mạnh, “Điều này giúp
chúng ta có khả năng loan truyền Phúc Âm qua những việc chúng ta làm. Bởi vì Thiên Chúa yêu thương
chúng ta, chúng ta đáp trả với tình yêu. Một Kitô hữu được mời gọi để chứng tỏ tình yêu qua mọi hành
động của chúng ta.” ĐGM Tamayo kết luận, “Tôi khuyến khích các bạn sống mỗi ngày của cuộc đời
mình như Chúa Giêsu đã làm – chia sẻ tình yêu của Chúa Cha. Hãy kết bạn. Hãy làm bạn. Hãy đưa bạn
đến cùng Chúa Kitô.”
ĐGM Kevin W. Vann, GM Giáo Phận Fort Worth, TX, đã chủ tế Thánh Lễ và chia sẻ Lời Chúa sáng thứ
Bảy. Ngài cho biết đã tham dự Khóa Cursillo năm 1975 tại Quincy, IL. Ngài nói chính kinh nghiệm này
đã giúp ngài chấp nhận ơn gọi làm linh mục.
Sau đây là những điểm nổi bật nhứt của ba bài chia sẻ chính trong ngày thứ Bảy.
KOINONIA (Tình bạn)
Theo Đức Ông Sylvester L. Fedewa, Linh Hướng PT Cursillo GP Lansing, MI, có rất nhiều ảnh hưởng
của Hy Lạp vào thời kỳ đầu của Giáo Hội. Nhiều từ ngữ chúng ta sử dụng ngày nay có nguồn gốc Hy
Lạp. Từ “Koinonia” có ý nghĩa như tình hiệp thông hay tình bằng hữu. Đ/Ô Fedewa lớn tiếng xác quyết
Giáo Hội thật sự bắt đầu ngay từ bữa Tiệc Ly. Đó chính là lúc tình hiệp thông Kitô hữu đầu tiên được chia
sẻ. Thật vậy, trong Tông Huấn “Phép Thánh Thể”, ĐGH Gioan Phaolô II mô tả Giáo Hội là “Hiệp
Thông”. Và trong quyển sách của ĐGH Bênêđictô XVI, “Đến Để Hiệp Thông”, ngài nói rằng khi chúng
ta rước Mình Thánh Chúa, chúng ta không chỉ rước Chúa Kitô, nhưng chúng ta lãnh nhận cả thân thể
Chúa Kitô. Cursillo kêu gọi chúng ta thiết lập mối liên kết trong tình hiệp thông với kẻ khác. Chúng ta
đồng hành với bạn hữu để mang tha nhân đến cùng Chúa Kitô.
DIAKONIA (Phục vụ)
Diakonia là đề tài của bài chia sẻ chính thứ nhì. Đ/Ô Fernando Gutierrez, Linh Hướng PT Cursillo San
Diego, giải thích từ “diakonia” đã tiến hóa như thế nào trong suốt lịch sử Giáo Hội. Những người Hy Lạp
thời xưa tin rằng phục vụ không thích hợp với con người,. Đó là việc dành cho nô lệ. Vì thế, Đ/Ô
Fernando nói rằng: “Người Hy Lạp đã từng không đồng ý với Chúa Giêsu về người cao trọng nhứt phải
phục vụ kẻ nhỏ hơn hết.” Thánh Phaolô nói rằng bất kỳ cái gì ta có phải được dùng để phục vụ toàn thể
cộng đồng. Vì phép Rữa Tội kêu gọi mọi người phục vụ, cho nên tất cả đều được xem là thừa tác viên và
tất cả đều được phục vụ. Mãi cho đến về sau này khi các Chức Thánh khởi sự được thiết lập thì dần dần
vai trò phục vụ trở thành thích hợp với những người được phong chức. Điều này đã dẫn đến ý nghĩ là giáo
dân thấp hơn về cấp bậc và kẻ được phong chức thì cao trọng hơn. Vào khoảng Thế Kỷ thứ 3, những
người lãnh đạo có ảnh hưởng trong Giáo Hội chống đỡ vai trò phục vụ của những kẻ được phong chức và
sự chia rẽ xảy ra giữa thành phần được phong chức và giáo dân.
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Bây giờ trong Thế Kỷ 21, sau Công Đồng Vaticanô II, Đ/Ô Gutierrez liệt kê một số đặc tính của “phục
vụ” (diakonia). Người ta mong đợi chúng ta phục vụ nơi nào Chúa gởi chúng ta đến, nghĩa là “ nở hoa ở
chỗ được trồng.” Chúng ta phục vụ vì danh Chúa với sức lực Người ban cho ta. Chúng ta phải làm công
việc của Chúa bằng cách để Chúa thi hành việc của Người qua chúng ta. Chúng ta phục vụ cho Chúa
Giêsu. Chúa luôn luôn là khởi đầu và là cùng đích và là mọi sự ở giữa. Chúng ta phục vụ với sự yếu hèn
của chúng ta. Sự yếu kém của chúng ta trong bối cảnh này ám chỉ sự sẵn sàng chịu đau khổ do việc chấp
nhận sự kiện chúng ta yếu đuối, bất lực và cần Chúa giúp đỡ. Sau hết, việc phục vụ của chúng ta tràn đầy
niềm vui. Trong một xã hội sống trong sợ hãi, chúng ta nhớ rằng Chúa Giêsu luôn luôn bảo “Đừng sợ!”
KERYGMA (Loan truyền)
LM Modesto Perez, Linh Hướng PT Cursillo TGP Los Angeles, chia sẻ về Kerygma trong bài thuyết trình
thứ ba. Ngài giải thích Kerygma Phúc Âm có nghĩa là loan truyền Tin Mừng – nhưng mạnh hơn danh từ
loan truyền, giống như loan truyền về Chúa Thánh Thần Hiện Xuống – một sự loan truyền có tính cách
thúc giục người ta thay đổi.” Thông điệp của Phúc Âm luôn luôn mới mẻ khi chính các chứng nhân sống
loan truyền thông điệp này. LM Perez nói “vì thế, trong đầu tôi không hề có vấn nạn về ơn đặc sủng của
vị sáng lập PT, về phương pháp và các cơ cấu PT; PT Cursillo làm một thành phần Mục Vụ Tiên Tri của
Giáo Hội, và trong chức năng này các Khóa Cursillos thông phần vào công tác LOAN TRUYỀN
(Kerygma) Tin Mừng của Giáo Hội. Cursillo nhấn mạnh một nhu cầu trong Giáo Hội, được cảm nhận vào
thời điểm mà Chúa Thánh Linh đã soi sáng Ông Eduardo Bonnín và các bạn hữu cộng tác với ông và
thậm chí ngày nay, nhu cầu này được cảm nhận càng cấp bách hơn. Việc hân hoan loan truyền được thực
hiện trong PT Cursillo, nhứt là trong cả ba giai đoạn Tiền Cursillo, Khóa Ba Ngày và Hậu Cursillo. Trong
Tiền Cursillo, chính Koinonia hay là “tình bạn được nâng lên bậc siêu nhiên” thúc giục kẻ khác muốn
đến, gặp gỡ và tìm hiểu Chúa. Rồi tình bạn tiếp tục đi vào Khóa Cursillo khi việc phục vụ “trở thành một
thực tại sống động trong ban điều hành Khóa Học và nhóm trợ tá ngay lúc ấy.” “Tình bạn được canh tân
liên tục và tăng trưởng trong Hậu Cursillo trong khi chúng ta nuôi dưỡng và trưởng thành trong tình thân
với Thiên Chúa và hàng xóm láng giềng trong các Hội Nhóm và Ultreyas. Tình bạn thực hiện được là nhờ
sùng đạo, học đạo và hành đạo.”
HÀNH HƯƠNG KỶ NIỆM 50 NĂM KHÓA CURSILLO ĐẦU TIÊN TẠI HOA KỲ
Các tham dự viên Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 17 đã lên đường hành hương từ Đại Học UTA đến
thành phố Waco, cách xa 100 dặm về hướng Nam. Khi đoàn xe buýt nối đuôi nhau đi vào Xa Lộ 35, tất cả
mọi người cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho PT Cursillo tại Hoa Kỳ. Khi đến nơi, mọi người đi bộ
chung quanh khuôn viên Nhà Thờ Thánh Phanxicô Assisi và vào bên trong cầu nguyện. Đây là địa điểm
tổ chức Khóa Cursillo tại Hoa Kỳ, tháng 5 năm 1957. Một tấm bia nhỏ bằng đá, kỹ niệm biến cố đặc biệt
này, được đặt phía trước nhà thờ, cho mọi người biết đây là địa điểm tổ chức Khóa Cursillo đầu tiên.
Nhà thờ nhỏ xinh xắn được xây theo lối kiến trúc Tây Ban Nha với một số ảnh tượng trang hoàng ở cửa ra
vào nhà thờ. Bên trong, những bức tranh to lớn mô tả 14 Chặng Đàng Thánh Giá. Những bức tranh trên
cung thánh mô tả các tu sĩ Dòng Phanxicô hội họp, giảng dạy và chịu tử vì đạo do chính tay của dân Da
Đỏ. Có một bức tranh với nội dung thật phong phú vẽ Thánh Phanxicô Assisi đang được nhận vào Thiên
Đàng.
ULTREYA
Sau khi viếng thăm nhà thờ, các Cursillistas hành hương đi bộ đến Trung Tâm Tổ Chức Hội Họp
(Convention Center) của TP Waco gần đó để tham dự buổi Ultreya kỷ niệm 50 năm hình thành PT
Cursillo tại Hoa Kỳ. Tám anh đã từng tham dự Khóa Cursillo đầu tiên năm 1957 hiện diện trên sân khấu.
Họ đến từ nhiều nơi tại Hoa Kỳ. Mỗi người chia sẻ chứng từ về 50 năm sống Ngày Thứ Tư của mình. Có
vài anh nói ngắn gọn và vài anh khác nói thao thao bất tuyệt. Tất cả đều khiêm nhường ghi nhận mình tín
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thác sâu đậm vào Thiên Chúa đã ban cho cơ hội tham dự Khóa Cursillo đầu tiên và được trở lại để làm
chứng về kết quả của Chúa Thánh Thần.
Một anh cho biết nhận thấy Khóa Cursillo đầu tiên như một hạt giống do Chúa Thánh Linh trồng. Anh
nói, “Khi tôi trông thấy các bạn, tôi nhìn đó là những quả tốt.” Trong số đó có hai anh em ruột. Một người
đứng nói hùng hồn giải thích làm thế nào anh kiên trì trong Ngày Thứ Tư. Người kia đứng lên khiêm
nhường thú nhận mình không có khả năng diễn đạt hay như người anh/em của mình. Anh ấy chỉ nói vỏn
vẹn, “Tôi nhìn thấy tình yêu của Chúa phản ảnh trong tất cả quý anh chị.” Anh kêu gọi mọi người tiếp tục
kiên trì trong Hội Nhóm nhỏ.
Một anh khác nói, “Các bạn hãy suy nghĩ xem, cách nay 50 năm khu vực này kinh tế nghèo nàn. Nhưng
nó giàu sang trong Chúa Thánh Linh. Khi nhìn thấy tất cả anh chị từ khắp các tiểu bang đến đây, tôi nổi
da gà!” Anh thú nhận, “Cách nay 50 năm người ta nói với tôi một ngày nào đó Cursillo sẽ lan tràn khắp
thế giới, tôi không tưởng tượng nổi.” Sau cùng, một anh giải thích, “Tôi run sợ khi biết các bạn sống
Cursillo khá hơn tôi”. Nhưng anh ta nói tiếp, “Tôi 72 tuổi rồi và không còn sống bao lâu nữa. Nhưng tôi
biết rằng các bạn sẽ tiếp tục giữ lấy bó đuốc mà ông Bonnín và những người khác đã trao cho chúng ta.”
ĐGM Gregory M. Aymond, GM Giáo Phận Austin, TX, chào mừng các Cursillistas hành hương đến
Waco thuộc giáo phận của ngài. GM Aymond nói giáo phận của ngài rất hãnh diện là nơi sinh ra PT
Cursillo tại Hoa Kỳ. Ngài ghi nhận năm 1959 GM Riecher GP Austin là GM đầu tiên tại Hoa Kỳ đã bổ
nhiệm một linh mục làm giám đốc PT Cursillo và chính thức chúc lành Phong Trào. GM Aymond nói
tiếp, “Trong tinh thần của ĐGM Riecher mà chúng ta tụ họp nơi đây. Thật là một đặc ân cho tôi được đón
tiếp tất cả các bạn!”
ĐGM James A. Tamayo kết thúc buổi Ultreya bằng lời cám ơn ĐGM Aymond đã hiện diện và nâng đỡ
PT Cursillo. GM Tamayo nói rằng các giám mục Mỹ thường nói các ngài rất cần đến sự giúp đỡ của PT
Cursillo trong giáo phận của các ngài như thế nào. Các giám mục đều nói, “Đúng, tôi tin cậy vào Cursillo
trong giáo phận của tôi!”
CLAUSURA
Các bạn còn nhớ ngạc nhiên như thế nào khi trông thấy cộng đồng Cursillo hiện diện trong buổi lễ Bế
Mạc khi các bạn tham dự Khóa Học không? Hãy tưởng tượng các khóa sinh vừa mới kết thúc Khóa
Cursillo # 189 (tiếng Tây Ban Nha) trong GP Austin có cảm tưởng như thế nào khi họ vừa bước ra Hội
Trường và được gần ngàn người (800+ tham dự Đại Hội với thân nhân Khóa Sinh và Cộng Đồng Cursillo
địa phương) chào đón trong buổi Lễ Bế Mạc!
Hai mươi hai tân Cursillistas được hướng dẫn lên sân khấu nhìn xuống cả ngàn người ca hát bài “De
Colores” vang dội. Lòng họ hân hoan biểu lộ trên gương mặt của họ, với những giọt nước mắt biết ơn, và
thậm chí hoang mang nữa. Nhưng đám đông hùng hậu như thế không ngăn cản họ chia sẻ cảm tưởng của
mình về Khóa Học vừa qua và chương trình cho Ngày Thứ Tư. Có rất nhiều khóa sinh rất trẻ trung, cùng
trang lứa với những người khi tham dự Khóa Cursillo đầu tiên cách nay 50 năm.
Buổi lễ này kết thúc Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ thứ 17. Sau đó, các Cursillistas hành hương trở
ra xe buýt về lại Đại Học UTA để chuẩn bị trở về nhà ngày hôm sau. Ultreya! Hãy tiến mãi!
Michael Ciccocioppo, Harrisburg,
Chủ Tịch VPĐH/GP Pensylvania
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ 18
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Xin các bạn vui lòng sắp xếp công việc hầu có thể tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 18, từ thứ
Năm 31-7 đến Chúa nhật, 3-8-2008, tại Đại Học Công Giáo Mỹ Châu (Catholic University of America—
CUA) tại Washington, D.C. Chi tiết về Đại Hội sẽ được phổ biến trong Thư Tín VPTƯ kỳ tới.
TRƯỜNG LÃNH ĐẠO
Như đã đề cập đến trong Thư Tín VPTƯ này, PT Cursillo Toàn Quốc Hoa Kỳ vừa rồi tổ chức Đại Hội
Cursillo Toàn Quốc mừng 50 năm PT Cursillo được du nhập vào Hoa Kỳ.
Để mừng biến cố đặc biệt này của PT Cursillo chúng ta, thật không gì thích hợp bằng việc thử suy nghĩ
về điều gì đã giúp PT Cursillo tồn tại trong suốt nửa thế kỷ qua bằng cách duyệt lại tài liệu phong phú của
PT Cursillo. Đa số thành phần lãnh đạo Cursillo, là những người lãnh đạo trung thành của một cộng đồng
phục vụ các Cursillistas cấp giáo phận, tức là phục vụ Cộng Đồng Cursillo, chắc chắn xác tín rằng chính
Trường Lãnh Đạo bảo toàn Phong Trào bởi vì “PT Cursillo bắt nguồn từ một tập hợp những người lãnh
đạo, tạm gọi là Trường Lãnh Đạo, và nhờ cố gắng liên lỉ và hòa hợp của các thành viên lãnh đạo mà PT
được thành hình, cũng như được thôi thúc phát triển và cải tiến” (Tư Tưởng Nền Tàng (TTNT) #530).
Chúa Thánh Linh hiển nhiên là sức mạnh sống động giữ Phong Trào chúng ta sinh động và linh lợi nhờ
các Cursillistas thực hiện palancas, cầu nguyện hy sinh hãm mình quanh năm khắp Hoa Kỳ và thế giới.
MỤC ĐÍCH VÀ YẾU TÍNH CỦA TRƯỜNG LÃNH ĐẠO
PT Cursillo có thể được thiết lập và sinh hoạt trong một cộng đồng ngôn ngữ, văn hóa hay sắc dân nào đó
trong một giáo phận với sự chấp thuận của vị giám mục sở tại; tuy nhiên, họ không thể “có một Phong
Trào chính thống và thật sự hữu hiệu nếu không có một đội ngũ lãnh đạo phục vụ và thể hiện bằng gương
sáng những gì PT đòi hỏi cần phải làm” (Cẩm Nang Lãnh Đạo (CNLĐ, Ch. 6 & TTNT # 540). Vì thế,
Cẩm Nang Lãnh Đạo trong phần giới thiệu Chương 6 về Trường Lãnh Đạo, khẳng định rõ ràng và kiên
quyết rằng “một giáo phận có thể khởi sự hình thành một Phong Trào Cursillo khi có một nhóm Lãnh Đạo
Cursillo nòng cốt đã chọn PT như một công tác tông đồ để phục vụ. Như vậy, Trường Lãnh Đạo thành
hình trước tiên. Chính nhóm lãnh đạo này khai sinh ra PT Cursillo, nuôi dưỡng và làm cho PT lớn mạnh,
đủ để tồn tại và phát triển trọn vẹn thành một phong trào của Giáo Hội. Trường từ trước đến nay vẫn mãi
mãi là một yếu tố thiết yếu để PT được tiếp tục và phát triển.” (TTNT # 531).
Lời tuyên bố này nhấn mạnh Mục Đích của Phong Trào, và cũng của Trường LĐ: “Công tác làm dậy men
môi trường bằng Phúc Âm phải nhờ đến nhóm Kitô hữu nòng cốt. Họ sống và chia sẻ những điều căn bản
để trở nên Kitô hữu đích thực, nhờ tiến trình cải đổi mà họ đã khởi sự, tiếp tục lại hay củng cố thêm trong
khi tham dự Khóa Cuối Tuần.” (TTNT # 562). Để đạt được mục tiêu đề ra, và đó cũng là mục tiêu của
PT, Trường LĐ gây hứng khởi và củng cố các nhóm nòng cốt hoặc các cộng đồng do các Khóa Cursillos
khai sinh ra, sau đó giúp thành phần lãnh đạo của các nhóm hay cộng đồng này cải đổi sâu sắc hơn và dọn
đường cho thành phần lãnh đạo tương lai của PT bằng cách giúp họ đào luyện về sùng đạo, về tín lý, về
kỹ thuật và tinh thần phục vụ. Chính những người lãnh đạo đã được biến đổi này, đến lượt họ, lại tạo
thành một cột trụ Kitô hữu trong các môi trường của họ và gây ảnh hưởng những người chung quanh.
CHIỀU KÍCH CỦA TRƯỜNG LÃNH ĐẠO
Những Tư Tưởng Nền Tảng của PT nhấn mạnh ba chiều kích hội tụ của Trường, có nghĩa là Trường LĐ
cũng là nơi giúp Nên Thánh, phát huy tình Hiệp Thông hay quy tụ thành Cộng Đồng và là nơi Đào
Luyện.
Mọi thành phần lãnh đạo Cursillo tham dự Trường LĐ tiếp tục tăng cường tiến trình cải đổi của mình đã
được bắt đầu, hồi phục lại hay củng cố thêm trong khi trải qua kinh nghiệm Khóa Cursillo Cuối Tuần.
Nhờ vậy họ được hướng dẫn Sùng Đạo để Nên Thánh, Học Đạo để Đào Luyện và Hành Đạo để Truyền
Giáo. Họ cùng nhau thực hành điều mà ĐGH Gioan Phaolô II gọi là “ơn gọi tiên khởi và căn bản”, tức ơn
gọi nên thánh, nhờ đó họ trở nên chứng nhân sống động của phẩm giá mà Chúa Kitô trao ban cho chúng
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ta” (Christifideles Laici (ChL) & TTNT # 535). Sự cam kết thực thi Kiềng Ba Chân này giúp những
người lãnh đạo kiên trì sống điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực và “đánh động mọi người đã được
thanh tẩy bằng Phép Rửa Tội và đòi hỏi mỗi người hãy bắt chước và theo chân Chúa Giêsu Kitô” bằng
cách phát huy Tám Mối Phúc Thật, loan truyền và sống Tin Mừng. Là những chứng nhân sống động trong
một đời sống thánh thiện, họ thực sự có thể lôi kéo kẻ khác cải đổi.
Họ là một cộng đồng Kitô hữu, nơi đó “qui luật sống đầu tiên tại Trường bao gồm việc truyền đạt và hiệp
thông giữa các thành viên nhằm hoàn thiện các giá trị, mục đích và nỗ lực của họ.” … “Sống hiệp nhứt
trong khung cảnh Hội Nhóm, các thành viên của Trường nhận thức được sự hiệp nhứt và tình hiệp thông
như là một bầu khí lý tưởng để đối thoại với nhau, và mọi người sẽ có dịp dẫn dắt và học hỏi nhau, sẽ giải
đáp thắc mắc và chia sẻ tư tưởng. Bầu khí này phải là một bầu khí của sự chân thành và tin tưởng lẫn
nhau, của chân thật và tự do, của bình đẳng (quyền lợi và bổn phận) và đa nguyên (ơn gọi và quan điểm),
của hiệp nhất trong dị biệt, và của lòng khiêm tốn (cả cá nhân lẫn tập thể). (TTNT # 542, 544). Qua tình
bạn chân thật, các thành viên TLĐ tìm hiểu nhau khả quan hơn khi họ tự do chia sẻ ý tưởng và cảm nghĩ
một cách thoải mái hầu sớm hiệp nhứt trong cùng tâm thức và cùng mục đích của Giáo Hội, Vương Quốc
của Chúa. Các thành viên cố gắng cam kết với Chúa Giêsu Kitô, cùng chung một Chúa và một Thầy, và
cam kết với sứ điệp Phúc Âm, thì tự nhiên họ cũng cam kết với kẻ khác nữa. Đây là lộ trình mà chính
Chúa Kitô đã vạch ra.
Là Trường Đào Luyện, bổn phận của Trường là cung cấp cho các thành phần lãnh đạo, trong Giáo Hội
cũng như trong Phong Trào Cursillo, một chương trình đào luyện giáo lý về tu đức, tín lý và giá trị nhân
bản không kể đến phương pháp hân hoan truyền đạt Phương Pháp Cursillo. Trong sách Christifideles
Laici, ĐGH Gioan Phaolô II viết, “Mỗi người được gọi để thăng tiến liên tục trong sự kết hợp mật thiết
với Chúa Giêsu Kitô, theo thánh ý Thiên Chúa Cha, để phục vụ tha nhân trong công bình và bác ái.” Ngài
cũng nói, “Hoàn cảnh ngày nay cho thấy có một nhu cầu cấp thiết về việc đào luyện tín lý cho giáo dân,
không phải chỉ để hiểu thấu đáo hơn, -- điều này dĩ nhiên là cần thiết cho đức tin của họ vững mạnh –
nhưng cũng để tạo điều kiện cho họ ‘có lý do hy vọng’ xét về mặt trần thế cùng những vấn đề nghiêm
trọng lẫn phức tạp của nó... Việc trau dồi các giá trị nhân bản tìm được một vị trí trong công cuộc đào
luyện hoàn toàn mở rộng cho mọi người; nó mang một ý nghĩa đặc biệt đối với các sinh hoạt truyền giáo
và tông đồ của giáo dân.” Bởi vì người giáo dân, qua sự hiểu biết cặn kẽ về thế giới ngày nay, phải là một
thành viên hoàn toàn hội nhập vào xã hội mình và phong tục tập quán của xã hội đó. (ChL # 60 * TTNT
#551, 552, 553).
Ngoài ra, các thành viên của TLĐ nên học hỏi về học thuyết xã hội của Giáo Hội như là một phần trong
chương trình đào tạo lương tâm xã hội của họ. Công việc này, một mặt, đòi hỏi phải có bổn phận nghĩ tới
những trách nhiệm xã hội và chính trị của con người, xét về cái gì là quan trọng hàng đầu, vấn đề an sinh
và tiến bộ của nhân loại, và đàng khác, ‘việc đào luyện nhằm một sự cổ võ văn hóa Kitô giáo dứt khóat
hơn để đáp ứng với những vấn nạn triền miên, tuy nhiên luôn luôn mới mẽ liên quan đến các cá nhân
cũng như xã hội ngày nay”(ChL # 60). Mục tiêu của PT Cursillo cũng nhấn mạnh sự chuẩn bị cẩn thận và
quy mô cho sứ vụ tông đồ của Trường LĐ hầu mỗi thành viên của Trường có thể hiểu sâu sắc và thấu đáo
Phong Trào tiêu biểu cho cách tiếp cận xã hội nào.
CÁCH TỔ CHỨC TRƯỜNG LÃNH ĐẠO
Đoạn #540 của Tư tưởng Nền Tảng PT Cursillo ghi rõ ràng, “Vì là một cơ cấu hoạt động của PT cho nên
Trường còn là một cộng đồng những Kitô hữu hiệp nhất trong bầu khí Hội Nhóm, mỗi ngày tìm cách tập
trung hơn, cam kết hơn và hiệp nhất với nhau hơn, để gia tăng việc sống những điều căn bản để trở nên
Kitô hữu đích thực, ngay trong chính con người của họ, trong Phong Trào và trong môi trường của họ.”
Theo cách này, những thành viên Trường LĐ cần được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên năng khiếu cá nhân,
năng khiếu này bao gồm sự trưởng thành về mặt tâm lý, sự chân thực, đức liêm chính, và khả năng nhạy
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bén, có nghĩa là khả năng đối chứng điều huyền bí của mỗi sự việc và của mỗi con người, về khả năng
làm bạn qua các Hội Nhóm và Ultreyas. Trường Lãnh Đạo rất quan trọng đối với Cộng Đồng Cursillo
(tức các buổi Ultreyas) tương tự như Toán Trợ Tá đối với Khóa Cursillo Cuối Tuần. Sách Cẩm Nang
Lãnh Đạo khuyên rằng thành viên Trường LĐ, do tính cách thánh thiện và phong cách sống tông đồ của
họ, nên được thu hút từ các Cộng Đồng Ultreyas. Hơn nữa, ‘Tư cách lãnh đạo trong Kitô giáo là công
việc của Chúa Thánh Linh, và đòi buộc phải có khả năng nhận thức sáng suốt để biết tìm nó ở đâu và đặt
ở đúng chỗ để phục vụ Giáo Hội. Mặc dù các Cursillistas đều được gọi vào thành phần lãnh đạo trong các
môi trường của riêng mình, nhưng chỉ một số ít phần trăm được gọi làm lãnh đạo trong môi trường của
chính PT Cursillo. Bởi vì với tước vị tông đồ, những kẻ chấp nhận vai trò của mình trong Trường LĐ phải
hiến dâng mọi thời giờ rảnh rỗi cho PT” (CNLĐ, Ch. 6).
Trong Sách “Người Môn Đệ Chúa Sai Đi”, LM Frank S, Salmani đề nghị, “Để nhận ra tiếng Chúa gọi và
đáp ứng lời mời gọi ấy một cách đúng đắn, chúng ta phải dùng ba khí cụ: Lý Tưởng, Tự Bỏ Mình và Đức
Ái. Thiên Chúa chỉ muốn ban cho chúng ta những điều tuyệt hảo, do đó chúng ta mắc nợ Chúa vì không
đáp lại ít nhất bằng nỗ lực của phân nửa tấm lòng chúng ta. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng Chúa, hãy mở
lòng đón nhận lời mời của Người và đừng đến cùng Người với chương trình hay ý riêng của chúng ta.
Tâm thức Cursillo không phải là vấn đề để tranh cãi, nhưng là để quyết định. Đây có phải là điều Chúa
muốn tôi làm ngay bây giờ hay không? Chúng ta chỉ trả lời được điều đó nếu chúng ta thành thật với
chính chúng ta và lắng nghe chương trình của Chúa đặt ra cho chúng ta. Tất cả tiến trình đó phải được
thực hiện bằng tình yêu. Không phải cái gì chúng ta nghe hay đọc, chúng ta buộc phải thích cả đâu, nhưng
chúng ta phải tôn trọng nó và tôn trọng những quyết định của mọi người. Cuối cùng, chỉ có chúng ta mới
quyết định cho chính chúng ta mà thôi. Không ai có thể nhận thức thay cho chúng ta.”
Thánh Phaolô gọi Giáo Hội là một thân thể, vì thế, chúng ta cũng vậy, có thể đưa ra sự tương đồng giữa
Trường Lãnh Đạo với thân thể con người. Cũng vậy, mọi thành viên của Trường phải sinh hoạt một cách
đúng đắn để giữ cho Trường được mạnh khỏe. LM Salmani cũng trong quyển sách nói trên phát biểu như
sau, “Là những người lãnh đạo, chúng ta cũng giống như các tế bào của thân thể con người, phải vận hành
theo đúng công dụng riêng để giữ cho PT Cursillo, (đặc biệt TLĐ), được khỏe mạnh. Bất cứ lúc nào TLĐ
hoạt động như một tổ chức, thì không sao tránh khỏi lâm bệnh. Là những người lãnh đạo trong PT
Cursillo, chúng ta không thể quan tâm tới đẳng cấp của chúng ta hay việc mình làm nó quan trọng tới cỡ
nào. Câu hỏi mà mỗi người môn đệ phải đặt ra cho mình là: “Tôi có đang chu toàn phần vụ của riêng tôi
trong Thân Thể Chúa Kitô không? Nếu câu trả lời là “Có”, thì chúng ta sẽ không có chia rẽ và xung đột
như thường thấy xảy ra trong nhiều nhóm. Các thứ ganh tị sẽ bị loại trừ, và chúng ta sẽ hân hoan trước
việc lành mà mỗi chi thể của thân thể có khả năng thực hiện” (sđd – Ch. 13).
LM Salmani hỏi chúng ta phong cách lãnh đạo nào thích hợp nhất với PT Cursillo, đăc biệt là TLĐ?
Chung chung, ngài nói, người ta có khuynh hướng (ít ra trong lý thuyết) áp dụng loại lãnh đạo theo sự
đồng thuận vì chúng ta toàn là những người lãnh đạo cả. Nhưng đây cũng là một phong cách lãnh đạo rất
khó chu toàn. Nó có nghĩa là phải hỗ trợ lẫn nhau và luôn hiện diện cho nhau. Nó có nghĩa là phải trở nên
một cộng đồng cùng một ý chí, một tấm lòng, một tinh thần và một tâm thức. Thánh Phaolô dùng hình
ảnh “thân thể” thật là thích hợp, vì hình ảnh đó phù hợp với cách lãnh đạo theo phương cách đồng thuận.
Toàn thể các cơ phận của thân thể phải hành động với nhau để cho cả thân thể vận hành. Nếu một chi thể
nổi loạn hay vài chi thể không góp phần hỗ trợ, thì toàn thân ắt ngưng hoạt động. Theo LM Salmani, để
cho TLĐ và toàn thể PT sinh hoạt đúng mức, cả bốn phong cách lãnh đạo đều cần đến, tùy từng lúc khác
nhau: phong cách quản trị độc đoán, quản trị tham vấn, cách lãnh đạo thông phần và cách lãnh đạo đồng
thuận. Thí dụ, tín lý và những điều cốt yếu thì không thể có chuyện tranh cãi với nhau được (quản trị độc
đoán); trong những thay đổi về đường lối hay chính sách ảnh hưởng tới hướng đi của PT, điều quan trọng
là phải tham khảo ý kiến của kẻ khác (tham vấn); để thực thi các nhiệm vụ đa dạng của PT Cursillo, kiểu
mẫu lãnh đạo thông phần là cần thiết.
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LM Salmani kết luận rằng trong bất cứ cộng đồng nào cũng đều phải có một tôn ti lãnh đạo, nhưng bất kể
địa vị của người lãnh đạo là như thế nào, công việc của Chúa Kitô vẫn phải được hoàn thành. Mọi người
phải thực hiện phần vụ của mình, cũng giống như mỗi phần thân thể phải vận hành đúng cách để cho thân
thể được tồn tại. Bao lâu chúng ta còn làm việc cho Chúa Kitô và cùng làm chung với nhau, thì bấy lâu
chúng ta đều có thể làm tất cả mọi sự cho Chúa Kitô, cho Giáo Hội hay cho PT Cursillo.
NHỮNG QUAN NIỆM SAI LẦM VỀ TRƯỜNG LÃNH ĐẠO
Chính câu sau đây được trích từ Đoạn # 560 của Sách Những Tư Tưởng Nền Tảng PT Cursillo đã được
nhắc đến rất thường xuyên, chỉ với mục đích biện minh cho ý nghĩ của một số thành phần lãnh đạo khi họ
điều hành Trường Lãnh Đạo theo ý riêng của họ. Đó là câu “Không có Trường Lãnh Đạo nào giống TLĐ
nào!” Những thành phần này được khuyến khích đọc sách tài liệu, “Làm Thế Nào Hình Thành Một
Trường Lãnh Đạo?” và Sách Cẩm Nang Lãnh Đạo, Chương 6, có nói rõ ràng như sau, “Trường LĐ có thể
chia thành sáu phần hay mục cần phải có thường xuyên trong sinh hoạt TLĐ: Cầu nguyện, Hội Nhóm các
Lãnh Đạo, bài về Tín Lý, bài về Kỹ Thuật, Công việc của các Khối cùng Tường Trình và Thông Báo, tất
cả phải được bao gồm trong Chương Trình tiêu biểu Sinh Hoạt TLĐ. Xin vui lòng tham khảo sách Cẩm
Nang Lãnh Đạo, Kinh của Người Lãnh Đạo, và nhiều tài liệu khác để đọc hầu hiểu thấu đáo hơn.
Nhiều thành phần lãnh đạo Cursillo hay bị ám ảnh bởi con số cho nên họ cảm thấy miễn cưỡng khởi sự
hình thành Trường Lãnh Đạo với lòng tín thác vào Thiên Chúa. Họ dễ bị nản chí và thất vọng khi con số
thành viên giảm xuống. Họ nên suy nghĩ nhiều về điều Mẹ Têrêxa từng nói, “Chúa không kêu gọi chúng
ta để thành công, nhưng để trung thành.” Chân thực và trung tín còn quan trọng hơn thành công hay thất
bại nhiều lắm.
Với kỹ thuật tiến bộ trong thế giới ngày nay, người ta hội họp viễn liên qua hệ thống vệ tinh hoặc trên
mạng lưới điện toán (internet). Trong một giáo phận nọ, Trường Lãnh Đạo được điều hành theo kỹ thuật
điện tử này, có nghĩa là qua một hệ thống gọi là PalTalk trên Internet. Một số thành viên TLĐ hiện diện
trong cùng một phòng với một máy computer xách tay có khả năng vào Internet, và một số tham dự viên
khác có thể đang ở nhà hoặc ở một nơi xa xôi nào đó, tại các tiểu bang khác hay thậm chí ở nước khác
không chừng, cũng đang ngồi trước máy computer và đang ở trên Internet. Từng người một, họ có thể nói
chuyện với nhau và nghe nhau nhưng không thấy mặt nhau. Sáng kiến này được hoan nghênh như một
cách bổ sung chứ không bao giờ có thể thay thế một cộng đồng bằng xương bằng thịt của TLĐ. Trong
mọi sinh hoạt của Trường LĐ và PT Cursillo của chúng ta nói chung, sự hiện diện bằng xương bằng thịt
và tiếp xúc cá nhân tối quan trọng cho tình bạn, tình đoàn kết và hiệp nhứt để có thể triển nở ngay trong
PT và giữa các thành phần lãnh đạo với nhau. Người ta thường nói, “Xa mặt cách lòng!” và ngay cả
Aristotle cũng tin rằng bạn sẽ không bao giờ sống mà không có bạn hữu cho dù bạn có đủ mọi thứ của cải
khác. Đ/Ô Sylvester L. Fedewa, trong bài chia sẻ về “Koinonia” (Tình Bạn) trong Đại Hội Cursillo Toàn
Quốc kỳ thứ 17 vừa rồi, đã trích trong sách “Tình Bạn: Nghệ Thuật Sống Hạnh Phúc” (Friendship: The
Art of Happiness) của TS John Cuddeback, như sau: “Tình bạn chân thật không xảy ra một cách dễ dàng.
Cần thiết phải có chủ tâm và cố gắng liên tục. Tình bạn chân thật là một nghệ thuật hay một thói quen,
cần phải khai triển bằng thực hành … Tình bạn chân thật là kết quả của sự cố ý phấn đấu.” Đ/Ô nói thêm
nếu không có tình bạn chân thật giữa các thành viên với nhau trong một nhóm thì sự chia sẻ chung tức
tình bạn (koinonia) sẽ không vững bền.
KẾT LUẬN
PT Cursillo đã phát hành cuốn sách “Làm Thế Nào Hình Thành Một Trường Lãnh Đạo” để giúp Cộng
Đồng Cursillo trong một giáo phận hình thành một Trường Lãnh Đạo chính thống. Những sách quý giá
như “Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi” của LM Frank S. Salmani, “Người Tín Hữu Giáo Dân”
(Christifideles Laici) của ĐGH Gioan Phaolô II, “Truyền Giáo Trong Thế Giới Ngày Nay” (Evangelii
Nuntiandi) của ĐGH Phaolô VI, “Muối Cho Đời” (1996) của ĐHY Joseph Ratzinger, nay là ĐGH
Bênêđictô XVI, và nhiều giáo huấn của Giáo Hội đã được sử dụng rất có hiệu quả cho các bài Tín Lý
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trong nhiều Trường Lãnh Đạo khắp cả nước. Và tương tự như thế, các sách như “Những Tư Tưởng Nền
Tảng PT Cursillo”, “Hãy Thả Lưới” của Juan Capó, “Cẩm Nang Lãnh Đạo”, “Cấu Trúc Các Tư Tưởng”,
“Những Cuộc Mạn Đàm tại Cala Figuera, Phần I”, và rất nhiều tài liệu khác đã được sử dụng cho các Bài
Kỹ Thuật.
LM Frank S. Salmani nhắc nhớ chúng ta, “Đối với các thành phần lãnh đạo Cursillo, Trường Lãnh Đạo là
một cộng đồng sinh động và chính yếu không phải chỉ để làm công việc của Phong Trào mà thôi, mà còn
để đem lại sự nâng đỡ và khích lệ cho những người lãnh đạo. Vì vậy, TLĐ phải gặp gỡ nhau thường
xuyên để củng cố tình trạng hoán cải liên lỉ của các thành viên. TLĐ là nơi đào luyện, nhờ đó mà chúng ta
được thăng tiến trong sự cam kết gắn bó của chúng ta với Chúa Kitô và với sứ mạng của Hội Thánh. TLĐ
không nên dùng làm nơi “vãng lai” cho các Cursillistas tham dự theo kiểu chập chờn, thích hay vui thì
đến, thiếu cam kết gắn bó. Đó là lý do tại sao chúng ta cần có Hội Ultreya. TLĐ đào luyện và phát triển
các thành phần lãnh đạo Cursillo theo ý hướng của PT và giúp hỗ trợ cho cộng đồng Kitô hữu.”
BẢN TIN ULTREYA TRÊN INTERNET
Văn Phòng Điều Hành PT Cursillo Toàn Quốc tiếp tục kêu gọi các bạn hỗ trợ Bản Tin Ultreya điện tử
trên Internet, bằng cách đóng góp bài chia sẻ chứng nhân và khuyến khích mọi Cursillistas đóng góp bài
chứng nhân cho Bản Tin, hiện đang phổ biến trên Trang Nhà VPĐH/TQ ở địa chỉ www.natl-cursillo.org
và khỏ vào chữ “e-Ultreya”.
THĂNG TIẾN ĐỨC TIN CÔNG GIÁO
Như đã nhắc trong Thư Tín VPTƯ kỳ trước, PT Cursillo Toàn Quốc hợp tác với Công Ty Lighthouse
Catholic Media (Truyền Thông Công Giáo Hải Đăng), một chi nhánh của Tổ Chức Saint Joseph
Communications (Cơ Sở Truyền Thông Thánh Giuse), để cung ứng những CDs chứa đựng giáo huấn của
Giáo Hội. Công Ty này tặng một CD (bằng tiếng Anh) cho mỗi tham dự viên Đại Hội Cursillo Toàn Quốc
năm nay. CD có tên là “Becoming the Best Version of Yourself” (Trở nên ấn bản tuyệt hảo nhứt của
Chính Con Người Bạn), tác giả là Mathew Kelly, đã nhận rất nhiều lời phê bình rất tích cực. Nếu bạn
thích nhận thêm CD với tựa đề này hoặc muốn gia nhập “Câu Lạc Bộ Khách Nghe Hàng Tháng” thì xin
ghi danh trên Trang Nhà tại www.natl-cursillo.org để biết thêm chi tiết về cơ hội quý báu này hầu vừa
làm cho đức tin Công Giáo của chúng ta phong phú và cũng vừa thêm lợi nhuận cho PT Cursillo Toàn
Quốc.
TÀI LIỆU CURSILLO
Sách “Structure of Ideas” # 105, đã được hoàn chỉnh với giá bán $7.50 mỹ kim. Có thêm phần phụ chú
đáng kể, chuyển ngữ từ ấn bản tiếng T.B. Nha “Vertebracion de Ideas”.
PHÒNG KỶ VẬT CỦA VPTƯ CURSILLO
Chúng tôi khuyến khích các bạn tham quan Phòng Kỷ Vật trên Trang Nhà VPTƯ, www.natl-cursillo.org,
Cursillo Gift Shop. Có một số món hàng kỷ niệm 50 năm thành lập PT Cursillo tại Hoa Kỳ.
Sách Kỷ Yếu Kỷ Niệm 50 Năm PT Cursillo tại Hoa Kỳ gồm nhiều bài về lịch sử PT Cursillo do các PT
giáo phận tổ chức Khóa Cursillo đầu tiên tại giáo phận nhà đóng góp cùng với nhiều văn thư chúc mừng
sinh nhật PT của nhiều giám mục. Sách này được phô bày trên Trang Nhà – Cursillo Literature.
QUÀ TẶNG BẰNG HIỆN KIM
PT Cursillo TQ đón nhận với lòng biết ơn mọi đóng góp bằng hiện kim. Sự hỗ trợ tài chánh của các bạn
giúp đẩy mạnh bổn phận truyền giáo của PT và có thể được khấu trừ thuế lợi tức.
HÀNH HƯƠNG DO OMCC TỔ CHỨC
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Cơ Quan OMCC tổ chức một cuộc hành hương đến Mallorca, Barcelona, Lộ-Đức, Bilbao, Covadonga,
Santiago de Compostela và Madrid. Hành Hương sẽ khởi hành từ ngày 6 đến 21 tháng 10, 2007. Có hai
địa điểm khởi hành: Los Angeles (LAX) và New York. Đây là một kinh nghiệm hành hương thật sự cho
cuộc sống tâm linh trong 16 ngày, với nhiều sinh hoạt linh thao tại hầu hết các Vương Cung Thánh
Đường. Chi phí cho cuộc hành hương này là $3,000/ mỗi người nếu khởi hành từ Los Angeles, và $2,900
mỗi người từ New York. Chi phí bao gồm di chuyển, chỗ ở và ăn uống (ngoại trừ 3 buổi chiều được tự do
thì ăn trưa tự túc). Chuyến hành hương này giới hạn 100 tham dự viên mà thôi. Cần thêm chi tiết, xin liên
lạc anh Juan Ruiz @ 562-947-7824, hoặc chị Maribel Gomez @ 323-728-8568, hoặc e-mail
jxruiz@adelhia.net
TRUNG TÂM CURSILLO TRUNG ƯƠNG
Trung Tâm Cursillo sẽ đóng cửa ngày Lễ Lao Động, thứ Hai, 3-9-2007, Và mở cửa lại ngày thứ Ba, 4-92007, lúc 9 giờ 00 sáng. Xin vui lòng tránh những ngày nêu trên khi muốn liên lạc để mua tài liệu
Cursillo.
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN
Thứ Hai
- Cầu cho các VPĐH Toàn Quốc, Miền và Giáo Phận
Thứ Ba
- Cầu cho các Trường Lãnh Đạo
Thứ Tư
- Cầu cho các Cursillistas khắp Hoa Kỳ
Thứ Năm
- Cầu cho các công tác Tông Đồ của PT Cursillo
Thứ Sáu
- Cầu cho các Khóa Cursillo Cuối Tuần
Thứ Bảy
- Cầu cho Ban Điều Hành OMCC
Xin tiếp tục cầu nguyện và làm Palancas cho nhau và cho PT Cursillo Toàn Quốc.
Thân ái,
Victor Lugo – Giám Đốc Điều Hành PT Cursillo Toàn Quốc
Ceferino Aguillón – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Anh
Jorge Barceló – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Tây Ban Nha
Joachim Thông Tinh Lê – ĐHV/TQ phục vụ CĐ Cursillo nói tiếng Việt
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