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Cách nay 5 năm, trong tháng 11/2002, PT Cursillo tại Hoa Kỳ được chúc phước khi
đón rước một trong những vị giám mục ủng hộ giáo dân không ngừng nghỉ, đó là GM
James A. Tamayo, DD, GM/GP Laredo, Texas, trong vai trò Giám Mục Linh Hướng
và gây cảm hứng cho các cộng đồng Cursillo càng ngày càng đa dạng, đang cùng
nhau cố gắng phấn đấu cho sự vinh quang của Thiên Chúa, và cho triều đại hòa bình
đến nơi trần gian này. GM Tamayo đã rộng lượng dành nhiều thì giờ quý báu và kinh
nghiệm lớn lao của mình dấn thân phục vụ trong nhiệm vụ chủ chăn của Chúa Kitô
hầu có thể nâng cao mức độ tận tâm và tinh thần phục vụ dành cho đàn chiên đặc biệt
của ngài: đó là các Cursillistas khắp Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ phục vụ của ngài chấm dứt trong tháng này.
Chắc chắn mọi người sẽ luyến tiếc và ghi nhớ tính nhẫn nại, lòng từ ái, khả năng mục vụ vô song và lòng
nhân đạo của ngài luôn luôn nâng đỡ và khích lệ. Chúng ta thật sự may mắn có được một tôi tớ đặc biệt
của Chúa là linh hướng, là Cursillista, là bạn trung thành của giáo dân, ở giữa chúng ta để hướng dẫn, cố
vấn, và bênh vực chúng ta. Xin Đức Cha biết cho rằng gương sáng của Đức Cha về Sùng Đạo, Học Đạo,
và Phục Vụ giống Chúa Kitô sẽ thường xuyên nhắc nhở mọi Cursillistas điều này là tình yêu của Chúa
sáng rực nhứt mỗi khi chiếu qua những kẻ dấn thân yêu thương và phục vụ Thiên Chúa qua việc yêu
thương và phục vụ tha nhân. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành Đức Cha thật dồi dào và ơn lành ở cùng
Đức Cha luôn mãi.
TÂM THƯ CUỐI NĂM CỦA LINH HƯỚNG PT CURSILLO TOÀN QUỐC
Trong khi chúng ta tiến gần đến cuối năm phụng vụ và bước vào Mùa Vọng kỳ diệu
của Giáo Hội để chuẩn bị mừng ngày Sinh Nhựt của Chúa Giêsu Kitô trong lịch sử,
đang mong chờ Chúa đến với chúng ta mỗi ngày, và chuẩn bị cho Người đến lần thứ
hai, chúng ta lại để ý đến cột trụ của Ngày Thứ Tư của chúng ta, thăng tiến trong đời
sống tu đức, trong việc sùng đạo, học đạo, hành đạo, Hội Nhóm Nhỏ và Ultreya. Việc
sùng đạo giúp chúng ta tiến mãi hầu có thể chú tâm vào thái độ căn bản của con tim
chúng ta, và có thể cầu nguyện cùng ra sức trở nên Kitô hữu chân chính, luôn xa lánh
ảo tưởng thỏa mãn với việc chỉ làm những gì thuộc Kitô hữu.
Khi sống đời sống ân sủng một cách có ý thức, chúng ta nỗ lực thăng tiến trong tất cả những gì chúng ta
làm: trong đời sống riêng tư cá nhân, gia đình, sở làm, qua cuộc sống xã hội và tham gia sinh hoạt với tư
cách công dân. Khi cầu nguyện và tận tụy trong mọi sự, việc sống ân sủng trở thành một tiến trình thăng
tiến của đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chia sẻ trong “khi nghĩ đến Chúa Kitô nhiều nhứt” làm cho
chúng ta xác tín về điều ấy. Thiên Chúa thực sự hiện diện trong chúng ta mọi lúc. Sùng Đạo là đời sống
trong Chúa Kitô đang tăng trưởng có chủ ý trong khi chúng ta đan kết cuộc sống của chúng ta vào việc
chia sẻ tình yêu của Chúa Kitô. Đó là hướng đi của cả cuộc đời ta đến với Chúa.
Tuy nhiên, là con người, chúng ta thấy cần phải có một kế hoạch, một phương pháp: một chương trình
cho đời sống tâm linh cá nhân mình. Chúng ta cần một hệ thống trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta cần
đặt ra những mục tiêu thực tiễn để nhắm tới. Chúng ta cần sự góp ý của những Kitô hữu khác để tái đảm
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bảo chúng ta đang ở vào đúng vị thế của chúng ta và khuyến khích chúng ta vươn lên cao hơn. Học Đạo
là nền tảng cho nỗ lực Sùng Đạo và Hành Đạo của chúng ta. Học Đạo luôn luôn chú tâm đến đời sống;
Học Đạo đưa chúng ta vào sâu hơn trong kho tàng của đức tin Công Giáo của chúng ta để cải đổi tâm
hồn chúng ta và làm cho chúng ta trở thành những kẻ trao tặng sự sống … Chúng ta muốn học hỏi những
gì đem đến cho chúng ta kiến thức chân thật, hữu dụng và thực tiễn để được đào luyện kỹ lưỡng hơn sao
cho nên người Kitô hữu đích thực hầu giúp chúng ta thay đổi thái độ. Chúng ta muốn sự đào luyện này
làm cho chính cuộc sống của chúng ta thích nghi với chương trình của Thiên Chúa, hầu nhờ Chúa Kitô,
với Chúa kitô, và trong Chúa Kitô, chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ về cả phương diện nhân bản lẫn siêu
nhiên để có thể thay đổi và làm sinh động các môi trường của chúng ta. Đây bản chất của tư cách môn đồ
mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta.
Chủ đề của Hội Nghị kỳ thứ 5 của Hội Đồng Giám Mục Châu Mỹ La-Tinh tại Aparecida, Brasil, ngày 13
tháng 5, 2007, là “Các Môn Đệ và các Nhà Truyền Giáo của Chúa Giêsu Kitô cho toàn thể Dân Chúa
được sống trong Chúa”. “Nhiệm vụ cao cả của Giáo Hội là chăm sóc và nuôi dưỡng đức tin của Dân
Chúa, nhắc nhở giáo hữu của lục địa này biết rằng nhờ tác dụng của phép Rửa Tội mà họ được mời gọi
làm môn đệ và nhà truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô.”
Chúa Giêsu ủy thác các môn đệ của Người “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời và dưới đất. Vậy anh
em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ , làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa
Con và Chúa Thánh Thần, dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng
anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt.28: 18-20). Rồi Chúa Giêsu bảo các ông, “Anh em hãy đi khắp tứ
phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu
độ”(Mc.16:15-16).
Khi chúng ta cố gắng sống như những môn đệ tốt của Chúa, chúng ta ý thức tầm quan trọng của việc linh
hướng như một khí cụ quan yếu để thăng tiến tâm linh. Việc linh hướng dẫn dắt chúng ta biết tùng phục
Thiên Chúa và Thánh Ý của Người hầu vui sống, yêu thương và học hỏi hầu phục vụ tha nhân. Đây là
thành phần quan trọng trong tiến trình đào luyện các tông đồ của PT Cursillo. Việc linh hướng biến đổi
chúng ta thành chương trình yêu thương của Thiên Chúa đối với chính chúng ta: “Trời cao cách mặt đất
như thế nào thì những chương trình của Cha cho các con cũng bao la như thế.” Chúng ta tùng phục
Thiên Chúa dưới sự chỉ đạo của vị linh hướng. Việc linh hướng vô cùng quan trọng bởi vì nó giúp chúng
ta học để biết yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân và yêu mến chính chúng ta như thế nào. Việc linh hướng
cũng giúp chúng ta định nghĩa vai trò của chúng ta trong việc phục vụ Giáo Hội, giúp sống một đời sống
trọn vẹn hơn trong Chúa Kitô, giúp hướng dẫn chúng ta trên bước đường đến cùng Chúa và trong những
phương cách phục vụ cụ thể. Việc linh hướng khuyến khích, soi sáng và giúp chúng ta thực hiện các
quyết định. Nó giúp chúng ta nhận ra những nhân đức của chúng ta, và củng cố cùng gia tăng những
nhân đức mà chúng ta cần. Việc linh hướng chỉ dẫn chúng ta giữ được sự nguyên vẹn, hiệp nhứt và cộng
tác trong tinh thần đồng đội. Đây là dấu chỉ của một môn đệ chân chính.
“Vì thế chúng ta phải cởi mở: - đối với Thiên Chúa, để biết khi nào Chúa nói với chúng ta và nói điều gì;
- đối với thế gian, để biết và tự làm người chia sẻ số phận các hoàn cảnh của đồng loại; - đối với chúng
ta, để hiểu biết chính chúng ta thấu đáo hơn và tiếp tục tiến trình canh tân nội tâm thường xuyên.”
“Chúng ta muốn chỉ bảo cách khám phá Thiên Chúa trong mọi công việc sáng tạo, cứu chuộc và thánh
hóa qua Lời Chúa, các phép Bí Tích, Giáo Quyền, trong mọi biến cố riêng tư và trong các dấu chỉ thời
gian.” (Cẩm Nang Lãnh Đạo).
Sự cải hóa của chúng ta có thể bị đình trệ nếu chúng ta cứ nói mãi – ngay cả với Chúa – về cũng những
điều cũ rích cũng theo một cách thức cổ xưa. Chúng ta muốn một đời sống bao gồm tất cả, như một kế
hoạch mục vụ tốt riêng tư cho sự tăng trưởng của đời sống tâm linh đang diễn tiến bao hàm lòng Sùng
Đạo sâu sắc được nung nấu nhờ lời cầu nguyện tự đáy lòng, một nỗ lực Học Đạo vững chắc, và một hoạt
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động tông đồ (tức Hành Đạo) tràn đầy sức sống và năng động được khuyến khích và tán dương trong Hội
Nhóm và Ultreya.
Việc cầu nguyện tự đáy lòng là linh hồn của con người Kitô hữu. Đây là khí cụ tốt nhứt cho việc nên
thánh và là khí giới hữu hiệu nhứt chống lại quyền lực của sự dữ. Cầu nguyện từ con tim là cột trụ hay
sức mạnh giúp cho việc thăng tiến đời sống Kitô hữu đích thực. Đây là thành phần quan trọng của lòng
Sùng Đạo. Một kinh nghiệm trực tiếp và mật thiết với Thiên Chúa là nền tảng của việc cầu nguyện từ con
tim. Cầu nguyện làm cho chúng ta hứng khởi khi nhận ra Thiên Chúa hiện diện trong các biến cố riêng tư
hằng ngày của chúng ta.
Chúa Giêsu là mẫu gương cầu nguyện của chúng ta. Ngài cầu nguyện trước những quyết định quan trọng
dành thì giờ để hiệp thông mật thiết với Thiên Chúa Cha. Chúa Thánh Linh thúc đẩy Chúa Giêsu vào
trong sa mạc để cầu nguyện suốt 40 ngày trước khi công khai làm mục vụ. Đây là nguồn gốc của truyền
thống hiến dâng 40 giờ chầu trước Thánh Thể. Trước khi chọn Mười Hai Tông Đồ, Chúa Giêsu đã cầu
nguyện. Trước khi Chúa Giêsu thực hiện cuộc hành trình dài lên Đồi Calvariô, Chúa đã cầu nguyện. Đối
với Chúa Giêsu, cầu nguyện là hiệp thông với Chúa Cha. “Hiệp thông” có nghĩa là “làm việc với”. Cầu
nguyện nhằm nuôi dưỡng và thúc đẩy chúng ta hành động. Nhờ cầu nguyện mà chúng ta hiểu biết, yêu
mến và phụng sự Chúa.
Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, hoặc thỉnh cầu cùng Thiên Chúa những điều tốt lành
hợp với thánh ý Chúa. “Cầu nguyện là một cuộc chuyện trò. Trong một cuộc nói chuyện luôn luôn có
“ngôi thứ nhứt” và “ngôi thứ hai”. Trong trường hợp này, ngôi thứ hai là Chúa. Chúa quan trọng hơn bởi
vì cầu nguyện khởi sự với Chúa. Trong lời cầu nguyện, vai chính là Chúa. Con người đạt được hiệu quả
của việc cầu nguyện không phải khi bắt đầu bày tỏ (những gì mình muốn xin), mà là khi mình để Chúa
hoàn toàn hiện diện và chủ động trong lúc mình cầu nguyện” (“Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng”, ĐGH
Gioan Phaolô II).
Cầu nguyện là sự liên hệ sống động giữa con cái Thiên Chúa với Cha mình, với Chúa Con là Đức Giêsu
Kitô, và với Chúa Thánh Linh đang cư ngụ trong tâm hồn của con cái Chúa. Cầu nguyện bày tỏ bằng lời
nói, bằng suy ngẫm, và bằng chiêm niệm. Cầu nguyện được thể hiện bằng việc thờ lạy, thỉnh nguyện, cầu
xin, tạ ơn, ngợi khen và cầu chúc. Thánh Phaolô khuyến khích chúng ta cầu nguyện liên tục, “Theo Thần
Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được
như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin cho toàn thể dân thánh.” (Ephêsô 6:18). Cầu
nguyện liên tục là cầu nguyện từ con tim. Đây là thái độ mến yêu Thiên Chúa thường xuyên và cầu
nguyện trong thinh lặng. Đây là sinh hoạt không ngừng nghỉ của con tim trong một thái độ thờ phượng
và ngợi khen không ngớt. Đó là ý thức về Thiên Chúa hiện diện trong cõi lòng sâu thẳm của chúng ta.
Cầu nguyện là ánh sáng của linh hồn. Một người đạo đức thì lúc nào cũng đạo đức, sáng, trưa, chiều, tối.
Các nhà tu hành Ai Cập đọc những lời cầu nguyện vắn tắt nhiều lần trong ngày. Như vậy, các ngài khỏi
bị mệt mỏi khi phài đọc kinh dài dòng suốt cả ngày.
Tôi xin ghi lại một vài chia sẻ về cầu nguyện của một số danh nhân như sau:
“Chúng ta học cầu nguyện để học hỏi lắng nghe như thế nào, bởi vì Thiên Chúa nói trong sự
thinh lặng của tâm hồn; bởi vì một tâm hồn trong sạch có thể nhìn thấy, nghe và lắng nghe Chúa; và sau
đó chỉ với cảm xúc chân thành chúng ta mới có thể nói với Chúa” (Cầu nguyện với Mẹ Têrêxa, 1999).
“Tâm linh tiến bộ đến mức nào cũng không thành vấn đề, vì nếu không có sự trợ giúp thiêng
liêng, thì chẳng ăn thua gì. Sự trợ giúp thiêng liêng chỉ đến với những ai tìm kiếm với tâm hồn khiêm
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cung và thành khẩn; và điều này có nghĩa là phải có lòng khát khao, ở nơi khóc lóc, khẩn thiết cầu xin từ
đáy lòng.” (Thánh Bô-na-ven-tu-ra).
Nguồn gốc đích thực của cầu nguyện không phải là một cảm xúc mà là một sự hiểu biết sâu sắc.
Đó là sự hiểu biết sâu sắc về mầu nhiệm của thực tại, cảm nghiệm điều không thể nói ra được lại có khả
năng giúp chúng ta cầu nguyện. Bao lâu chúng ta từ chối lưu ý đến những gì chúng ta không nhìn thấy,
không lý luận được, bao lâu chúng ta đui mù trước mầu nhiệm của thể chất (con người) thì con đường
cầu nguyện bị đóng kín đối với chúng ta.” (Abraham Heschel).
“Cầu nguyện của Kitô hữu là tình yêu. Cầu nguyện được hiểu đúng đắn nhứt theo ý nghĩa tình
yêu. Những gì khác chúng ta có thể nói về cầu nguyện đều xoay quanh vào sự kiện này là cầu nguyện là
tình yêu.” (LM Edward Carter).
“Kết quả của thinh lặng là cầu nguyện. Kết quả của cầu nguyện là đức tin. Kết quả của đức tin là
tình yêu. Kết quả của tình yêu là phục vụ.” (Mẹ Têrêxa Thành Calcutta).
“Đối với tôi cầu nguyện có nghĩa là phóng trái tim về phía Thiên Chúa; một tiếng kêu của tình
yêu tri ân từ tột đỉnh của niềm vui hay từ một ý tưởng thất vọng; đó là một sức mạnh siêu nhiên mở rộng
tâm hồn tôi, và trói chặt tôi lại với Chúa Giêsu.” (Thánh Têrêxa Thành Lisieux).
“Lời cầu nguyện của trí tuệ thì bất toàn cho đến khi con người không còn nhận ra rằng mình đang
cầu nguyện.” (Thánh Antôn xứ Ai Cập).
“Ý thức về tình trạng nô lệ của chúng ta sẽ làm chúng ta lún sâu trong lòng đất và tình trạng trần
tục của chúng ta sẽ tan thành bụi tro nếu quyền năng của Thiên Chúa Cha đã không thúc ép chúng ta kêu
lên ‘Abba, Lạy Cha!’ ... Khi nào một kẻ phàm tục (hay chết) dám cả gan gọi Thiên Chúa là ‘Cha’, nếu
bản chất sâu thẩm trong tâm hồn của người ấy không có sinh khí do quyền năng trên cao ban cho?”
(Thánh Phêrô Chrysologus).
“Cho dù cơn cám dỗ có thể mạnh đến thế nào đi chăng nữa, nếu chúng ta biết cách sử dụng khí
giới cầu nguyện một cách khôn khéo, thì cuối cùng chúng ta cũng có thể chế ngự được những kẻ chinh
phục chúng ta, bởi vì cầu nguyện hùng mạnh hơn mọi quỹ dữ.” (Thánh Ber-nar-đô Thành Clairvaux).
“Sau khi buớc vào nhà nguyện, tôi sấp mình trước mặt Chúa và tôi thưa cùng Chúa, ‘Lạy Chúa,
này con đây; xin cho con bất kỳ điều gì Chúa muốn.” Chúa cho tôi cái gì, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc
và tôi cảm tạ Chúa. Nếu Chúa không cho tôi gì cả, tôi cũng vẫn cám ơn Chúa, vì biết rằng tôi không
xứng đáng điều gì cả. Sau đó tôi khởi sự kể cho Chúa về những gì tôi quan tâm, niềm vui, những ý nghĩ,
nỗi đau khổ, và sau cùng, tôi lắng nghe Chúa nói.” (Thánh Catarina Thành Labourê).
“Hãy nói chuyện với Cha của bạn. Người cũng lo âu nữa đấy!” (Ẩn danh).
Ngày Thứ Tư của chúng ta khởi sự cùng lúc chúng ta tiếp tục thăng tiến trong đời sống tâm linh, luôn
luôn cầu nguyện mỗi ngày trong sự mong đợi Chúa đến, ca tụng những lời Chúa nói và những việc Chúa
làm, và chuẩn bị đón rước Chúa vào những ngày sau hết. Đây là cách chúng ta chuẩn bị để vui sống cùng
chào mừng nhau “De Colores! Muôn đời trên thiên quốc hiệp cùng các thiên thần và các thánh, khi Chúa
phán cùng chúng ta, “Hỡi tôi tớ trung tín, hãy đến và nhận lãnh phần thưởng công lao khó nhọc của tình
yêu.”
HÃY TÔN VINH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI CỦA CHÚNG TA!
LẠY ĐỨC BÀ GUADALUPE, BỔN MẠNG CỦA MỸ CHÂU, XIN CẦU CHO CHÚNG CON!
LẠY THÁNH PHAOLÔ, QUAN THẦY CỦA PT CURSILLO, XIN CẦU CHO CHÚNG CON!
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Cầu chúc các bạn một Mùa Giáng Sinh tràn đầy Ơn Phước và Năm Mới an lành!
De Colores!
LM Einer R. Ochoa
CƠ CHẾ CỦA PHONG TRÀO CURSILLO
PT Cursillo không phải là một cơ quan và cũng không phải là một tổ chức. Ông Eduardo Bonnín vẫn
thường nói, “Thiên Chúa đã không trở thành một cơ cấu nhưng là một con người.”
“Tự do tư tưởng - Việc thay đổi thế giới không hệ tại ở sự thay đổi các cơ chế, mà là sự thay đổi của trí
tuệ. Khi kẻ nào muốn đàn áp ai, họ chỉ cần cấm không cho người ấy suy nghĩ, bởi vì ý tưởng là nghị lực
chủ yếu có thể thay đổi thế giới” (Những Cuộc Mạn Đàm kỳ I tại Cala Figuera, #2 Tự Do).
Hiện có một sự kiện không thể tranh cải được trong suốt lịch sử PT Cursillo, đó là lúc nào cũng có hai
cách để hiểu PT và do đó cũng có hai cách điều hành và định hướng mục tiêu của PT. Một vài người cho
rằng mục tiêu của PT chỉ là đem sự sống cho vào các cơ chế và tổ chức đã có sẵn, giữ nguyên trạng thái
của chúng nhưng luôn luôn với một tinh thần cầu tiến hơn. Những người khác tin rằng khi cho PT chỗ
để sống, trong cơ chế căn bản và tối thiểu của Hội Nhóm và Ultreya, và Trường Lãnh Đạo, thì PT có thể
mang tin mừng Phúc Âm đến mọi lãnh vực thiết thân nhứt của cuộc sống trong xã hội loài người, cá
nhân, gia đình” (Những Cuộc Mạn Đàm kỳ I tại Cala Figuera, # 8 Đời Sống).
Con Người
Mục tiêu rõ rệt của PT Cursillo là làm cho nó thích hợp với mọi người để sống điều căn bản hầu trở nên
Kitô hữu đích thực, đạt được thực tại của sự tự do của con người gặp gỡ Chúa Thánh Linh. Điều này sẽ
vượt trội hơn bất kỳ cơ chế nào và sẽ đánh ngã mọi cám dỗ muốn kèm theo và phân loại những điều gì
vừa tự nhiên vừa tự phát như việc cá nhân chạm trán với Phúc Âm Chúa Kitô.” (Những Cuộc Mạn Đàm
kỳ I tại Cala Figuera, # 8 Đời Sống).
Như được phác họa trong “Những Tư Tưởng Nền Tảng”, (FI # 32-d), các sáng lập viên đã chọn việc
Phúc-âm-hóa những ai có trách nhiệm thiết lập hay ảnh hưởng những cơ chế hiện hữu, tạo thành “cột
sống Kitô”cho một thế giới đã được cấu trúc như hiện nay.”
“Nếu cá nhân con người và thế giới nói chung, mặc dầu bề ngoài vẫn là Kitô hữu, nhưng thực sự đã
không còn theo Chúa nữa, thì:
PT Cursillo không chủ trương hành đạo theo hình thức nữa, mà trái lại đặt nặng vấn đề là Kitô hữu; bởi
vì khi LÀ Kitô hữu, con người có thể làm tốt đẹp hơn rất nhiều bất cứ điều gì cần làm. Hoạt động tông đồ
chỉ có giá trị khi phát xuất từ bản chất Kitô hữu. Hành động mà không diễn đạt được bản sắc sâu kín nhất
của con người thì thiếu sức mạnh cần thiết để được hữu hiệu, bởi vì nó không mang dấu ấn hiển nhiên
của sự cam kết thật lòng. Hành động như vậy cùng lắm chỉ có thể làm yên tâm những người cho rằng chỉ
cần hoàn tất phần vụ được giao phó là không còn bị ràng buộc gì nữa” (FI # 20-f).
Loài người không thay đổi. Từ khi Thiên Chúa tạo dựng, loài người về thực chất vẫn như thế. Sự thách
thức và đe dọa của thế giới này đối với con người ngày nay, cả nam lẫn nữ, lâu nay vẫn thế. Đó là, Thiên
Chúa thật sự vắng bóng trong lý trí và tâm hồn của con người.
“Thật ra, chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng khởi điểm của toàn thể Phong Trào là sự nhận định sâu xa về
một thực trạng. Và thực trạng đó, như những vị sáng lập nhận thức lúc bấy giờ, chỉ giản dị như thế này:
thế giới đang quay lưng cho Thiên Chúa, Chúa Kitô và Giáo Hội. Các vị ấy xác tín sâu đậm rằng đời
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sống không còn mang dấu ấn gì của Kitô giáo nữa, và sở dĩ như vậy là vì ảnh hưởng của Kitô giáo trong
đời sống đã gần như mai một, ngay cả trong những giới gọi là Công Giáo.” (FI #17).
“Quan niệm về con người, có trong bản chất/yếu tính và Ơn Đặc Sủng Nền Tảng của các Khóa Cursillos,
bác bỏ chủ nghĩa cá nhân cũng tương tự như đã bác bỏ “chủ nghĩa siêu nhân” và chủ nghĩa bạo dâm cúng
thần. Từ đó chúng ta cần được xác tín làm thế nào sống và được cứu rỗi ‘tập thể’ và chắc chắn rằng các
bạn chỉ sống trọn vẹn những gì bạn chia sẻ với kẻ khác.” (Những Cuộc Mạn Đàm kỳ I tại Cala Figuera,
# 1 Con Người).
“Con người được tạo dựng cho tính Siêu Việt, và con người trổi vượt trong chừng mực những gì mình
đang hiện thân, trong xã hội và trong cuộc đời, đó là lòng ao ước và niềm hy vọng của người ấy được
nhìn thấy cuộc sống và xã hội thay đổi. Trong con người phàm nổi lên một niềm tin tự nhiên vào tất cả
những gì có thật, rất cần thiết để thúc đẩy con người vượt ra ngoài giới hạn thời gian và không gian của
mình” (Những Cuộc Mạn Đàm kỳ I tại Cala Figuera, # 1 Con Người).
“Con người là một con vật có lý trí và thuộc xã hội, lệ thuộc quyền lợi và thực tại, và cùng lúc siêu việt
và thuần thục, có khả năng yêu thương và chỉ khi nào có tình yêu mới cảm thấy mãn nguyện và hạnh
phúc.” (Những Cuộc Mạn Đàm kỳ I tại Cala Figuera, # 1 Con Người).
“Khi một người đến điều tra một người khác, một người nào đó đáng được yêu mến, và do đó cũng quan
trọng như mình, thì người ấy sắp sửa trở thành một con người và là một Kitô hữu. Như vậy một con
người là kẻ biết chính mình có khả năng yêu thương và xứng đáng được yêu.” (Những Cuộc Mạn Đàm
kỳ I tại Cala Figuera, # 1 Con Người).
Hội Nhóm
PT Cursillo là khí cụ giúp người ta đi tìm chính mình, nhận ra sự hiện hữu của mình, và của kẻ khác;
giúp họ sống với một lý tưởng, và truyền đạt lý tưởng ấy cho tha nhân. “Hội Nhóm Thân Hữu có thể giúp
họ sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực một cách chân thật, liên tục và luôn tiến bộ”
FI # 476). Họ lắng nghe nhau; họ đối thoại; họ quen biết và hiểu rõ nhau; họ quý trọng và tôn kính lẫn
nhau và học cách yêu thương nhau.
“Hội Ultreya khích lệ các Nhóm Nhỏ hướng về việc Phúc-Âm hóa các môi trường của họ, cũng như Hội
Nhóm thúc đẩy từng cá nhân trong Nhóm vậy.” (FI # 500). Hội Nhóm đạt được mục tiêu này một cách
bình thường và tự nhiên,
Hội Ultreya
Hội Ultreya là việc quy tụ các Nhóm Nhỏ lại với nhau. Một nhóm Kitô hữu kết hiệp trong một đức tin,
một Thiên Chúa, một Phép Rửa, trong một thái độ hoán cải liên tục. “Hội Ultreya khích lệ các Nhóm
hướng về việc Phúc Âm hóa nhiều môi trường khác nhau của họ …” (FI # 500). Họ cấu tạo thành một
cộng đồng truyền giáo.
Điều duy nhứt chúng ta có thể trao cho những kẻ khác là niềm xác tín và đức tin mà chúng ta có, đó là
Chúa Kitô yêu thương chúng ta. Nếu không có điều này, chúng ta không có gì trao cho họ, và cũng chẳng
tạo được sự thay đổi nào, như làm dậy men hay lên men trong bất cứ việc gì, trong các thái độ, môi
trường hay cơ chế.
Trường Lãnh Đạo (TLĐ)
“Đối với những ai đã từng kinh nghiệm sống Khóa Ba Ngày Cuối Tuần, Trường Lãnh Đạo còn là một
khí cụ tông đồ dùng để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Trường LĐ giúp họ khám phá, chấp nhận và
thăng tiến trong ơn gọi của họ, đem họ đến với nhau để có thể cùng nhau nhận lấy trách nhiệm làm
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những người lãnh đạo trong Giáo Hội, trong PT và trong những môi trường thế tục riêng biệt của họ” (FI
# 532). Trường LĐ là một Trường để nên thánh, một trường của cộng đồng và một trường để đào luyện.
“Trường Lãnh Đạo đối với Ultreya cũng giống như Toán Trợ Tá đối với Khóa 3 Ngày vậy. “Cũng giống
như Nhóm Trợ Tá làm cho Khóa 3 Ngày thành tựu được thì cũng có một Nhóm làm cho Hậu Cursillo
thực hiện được” (FI # 513).
Các Văn Phòng Điều Hành (VPĐH)
“Văn Phòng Điều Hành (VPĐH) được thiết lập để bảo tồn sự hiệp nhứt sống động của PT Cursillo …”
(FI # 578). “Mục tiêu tối hậu (trách vụ không thể tránh được) của các VPĐH là duy trì, phát triển, nhật tu
và hồi phục ý hướng, mục đích và phần cốt lõi căn bản của Phương Pháp đã xác định đặc điểm của PT
Cursillo như là một phong trào của Giáo Hội” (FI # 582).
Văn Phòng Điều Hành Giáo Phận (VPĐH/GP)
VPĐH này là một nhóm nhỏ Cursillistas được chọn lọc từ Trường Lãnh Đạo xét trên sự thánh thiện,
gương sáng và kiến thức về PT Cursillo. Nhóm này nên phục vụ trong bầu khí và tinh thần của một Hội
Nhóm. Mục đích của VPĐH là bảo vệ những điều được diễn tả trong đoạn FI # 582 được đề cập đến ở
trên trong bài này, được hướng dẫn bởi những nguyên tắc của Trường học tập nên thánh, sống tinh thần
cộng đồng và để được đào luyện; và sinh hoạt cùng phục vụ như đã được phác thảo trong Những Tư
Tưởng Nền Tảng, FI # 593.
Văn Phòng Điều Hành Miền
Ngoài vai trò của một cơ chế bảo vệ tâm tưởng, bản chất/yếu tính, và mục đích của PT Cursillo,
VPĐH/Miền còn chịu trách nhiệm về những công việc sau đây, nhưng không chỉ giới hạn có thế:
• Xác định nhu cầu học hỏi cho nhiều Cộng Đồng Cursillo khác nhau trong Miền.
• Xác định nhu cầu học hỏi cho những ai tham dự các buổi Họp và sinh hoạt Miền.
• Khuyến khích các thành viên Nhóm Điều Hợp và Nhóm Phục Vụ của Miền quảng bá và tổ chức
khắp Miền các khóa hội thảo được PT Toàn Quốc công nhận.
• Tạo một bầu khí cởi mở để chia sẻ giữa các thành phần lãnh đạo Cursillo khác nhau cấp giáo phận.
• Giúp bảo đảm có sự liên lạc thích hợp giữa thành phần lãnh đạo Miền và các Cursillistas ngay trong
các PT Cursillo ở giáo phận.
Văn Phòng Điều Hành Toàn Quốc (VPĐH/TQ)
VPĐH/TQ gồm có tất cả các Điều Hợp Viên Miền (ĐHV/Miền) cho mỗi nhóm ngôn ngữ đại diện 12
Miền của Hoa Kỳ, một vị Linh Hướng Toàn Quốc và một Giám Mục Linh Hướng. “VPĐH/TQ được Hội
Đồng Giám Mục của quốc gia đó bổ nhiệm hay công nhận là ủy ban phục vụ cho toàn quốc, đặc trách
các dịch vụ như thông tin, liên kết và thống nhất đường hướng phục vụ cho các VPĐH/GP” (FI # 594).
Công việc này được thực hiện qua các VPĐH/Miền.
“VPĐH/TQ chịu trách nhiệm về thanh danh của PT Cursillo tại Hoa Kỳ và, do đó, thiết lập một chính
sách cho mục đích ấy và vẫn giữ trọn quyền thi hành các chính sách đã được đề ra” (Nội Quy Điều Hành,
Điều I B).
VPĐH/TQ chọn lựa tất cả bốn người (trong số các ĐHV/Miền) (mỗi năm 2 người) cho nhiệm kỳ 2 năm
để hành xử nhân danh họ (hay VPĐH/TQ) trong thời gian giữa các khóa họp của VPĐH/TQ, tối thiểu
họp hai lần một năm, với mục đích phát huy, thẩm định, và cập nhật hóa Chương Trình Mục Vụ Toàn
Quốc, và bảo đảm mục đích của PT được thực hiện đầy đủ.
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Ngoài những trách nhiệm căn bản của các VPĐH khác, một trong những trách nhiệm chính của
VPĐH/TQ bao gồm việc quảng bá thông tin ngay trong nội bộ PT Cursillo và duy trì mọi liên lạc với các
cơ chế Cursillo Quốc Tế.
Tổ Chức Cursillo Hoàn Vũ ( OMCC )
Tổ chức này được gọi vắn tắt là OMCC, do danh xưng đầy đủ như sau: Organismo Mundial de Cursillos
de Cristiandad. Đây là Cơ Chế Cursillo Hoàn Vũ, gồm có bốn Nhóm Quốc Tế: 1). GLCC (Nhóm Châu
Mỹ La-Tinh), 2). GET ( Nhóm Sinh Hoạt tại Âu Châu ), 3). NA/CG (Nhóm Bắc Mỹ Châu và Quần Đảo
Caribbean), và 4). APG, (Nhóm Á Châu –Thái Bình Dương).
Hiện nay Tổ Chức OMCC do Nhóm NA/CG lãnh trách nhiệm và PT Cursillo tại Hoa Kỳ được đề cử
điều hành tổ chức này.
Sau đây là thành phần hội viên của các Nhóm Quốc Tế nói trên:
Nhóm Châu Mỹ La Tinh - GLCC
Bản doanh đặt tại Colombia

Nhóm Sinh Hoạt tại Âu Châu – GET
Bản doanh đặt tại Gibraltar

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica,
Dominican Republic, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras,
Mexico, Nicaragua, Panama,
Paraguay, Peru, Uruguay,
Venezuela

Austria, Belgium, Benin, Croatia,
Czech Republic, Germany,
German-Spanish, Hungary, Ireland, Italy,
Netherlands, Portugal,
Netherlands, Portugal, Romania,
Slovakia, Spain, Switzerland,
Nước Anh (United Kingdom), Gibraltar

Nhóm Bắc Mỹ Châu &
Quần Đảo Caribbean * NA/CG
Bản doanh đặt tại Canada
----------------------------------------------Canada (nói tiếng Anh),
Canada (nói tiếng Pháp)
Canada (nói tiếng Tây Ban Nha)
Canada (nói tiếng Việt)
Caribbean (nói tiếng Anh)
Hoa Kỳ (nói tiếng Anh)
Hoa Kỳ (nói tiếng Tây Ban Nha)
Hoa Kỳ (nói tiếng Việt)

Nhóm Á Châu/Thái Bình Dương * APG
Bản doanh đặt tại Đài Loan (Taiwan)
----------------------------------------------------------Úc Châu (nói tiếng Anh)
Úc Châu (nói tiếng Việt)
Guam,
Hawaii,
Phi Luật Tân (Philippines),
Nam Hàn (Republic of Korea,
Saipan,
Đài Loan (Taiwan),
Thái Lan (Thailand)

Trách Nhiệm của OMCC
* OMCC được điều hành bởi 4 Nhóm
Cursillo Quốc Tế nói trên, luân phiên
4 năm một lần;
* Chỉ có các Nhóm Quốc Tế mới có quyền

Mục Đích / Các Mục Tiêu
Mục đích của OMCC là phát huy:
* Sự trung tín với Giáo Hội và các giáo
huấn của Giáo Hội;
* Đây là một thực thể Phục Vụ
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bàu cử;
* OMCC chỉ định Nhóm Quốc Tế
điều hành nhiệm kỳ kế tiếp;
* Nhóm Quốc Tế chọn VPĐH/TQ của
một Nước trong Nhóm để điều hành OMCC;
* Hội họp tối thiểu mỗi hai năm;
*
* Tổ chức Đại Hội Cursillo Hoàn Vũ
có định kỳ;
* Duy trì hiệp nhứt trong các điểm
chính yếu của PT Cursillo;
* Nhật tu và tái sinh PT Cursillo;
* Chia sẻ kinh nghiệm

(chứ không phải quyền lực)
* Sự Hiệp Nhứt Năng Động
của PT Cursillo Hoàn Vũ;
* Tâm Tưởng của các Nhà Sáng Lập;
* Những Tư Tưởng Nền Tảng;
Các quyết nghị tối hậu của những
Đại Hội Cursillo Quốc Tế và Thế Giới.

Chắc các Bạn đã nhận thấy dàn bài của Cơ Chế PT Cursillo bắt đầu với “con người”; chính là vì mọi nỗ
lực của PT Cursillo ở mọi cấp: Giáo Phận, Miền , Toàn Quốc và Hoàn Vũ đều nhắm vào mục đích của
việc:
Loan báo những thông tin hay nhứt của thực tại khả quan nhứt:
Rằng Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô, yêu thương chúng ta;
Liên lạc nhau bằng những phương cách hữu hiệu nhứt;
Thân thiện; Đối với nét ưu tú của mỗi người
Đó là con người với khả năng của người ấy thật lòng:
Xác Tín, Cương Quyết và Kiên Trì.
KÝ ỨC VỀ NĂM TÀI CHÁNH 2007 (Từ ngày 1-10-2006 đến 30-9-2007):
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC
Chủ đề của Đại Hội Cursillo Toàn Quốc kỳ thứ 17 là “Thiên Chúa Là Tình Yêu.” Đại Hội đã được tổ
chức tại Đại Học Texas ở Arlington (University of Texas in Arlington), Texas, gọi tắt là UTA, từ 29-6
đến 2–7-2007. Có khoảng 800 Cursillistas đến tham dự. Toàn thể các tham dự viên tại Đại Hội cũng đã
mừng kỷ niệm 50 năm PT Cursillo được du nhập vào Hoa Kỳ bằng một chuyến hành hương bằng xe buýt
từ UTA đến Waco, Texas, nơi đây diễn ra Khóa Cursillo đầu tiên vào năm 1957.
GIÁO PHẬN
Trong năm tài chánh 2007, có 89% nhóm ngôn ngữ khác nhau đã đóng góp niên liễm hỗ trợ PT Cursillo
tại Hoa Kỳ. Có ba Nhóm mới gia nhập. Có một vài hội thảo cấp giáo phận đã được VP/TƯ giúp tổ chức.
MIỀN
Nhân viên VP/TƯ đã thăm viếng các PT giáo phận trong năm Miền: Miền III- nói tiếng Anh, Miền VIIInói tiếng Tây Ban Nha, Miền VIII- nói tiếng Việt, Miền VII- nói tiếng Tây Ban Nha, và Miền IX- nói
tiếng Anh. VP/TƯ cũng đã tham dự trong một số Đại Hội/Họp Miền với các nhóm nói tiếng Anh, Tây
Ban Nha và Việt Nam.
TÀI LIỆU PT
Trung Tâm Cursillo Toàn Quốc đã hoàn tất duyệt lại và xuất bản các tài liệu và sách của PT Cursillo như
sau:
• Tiếng Anh: “Structure of Ideas”, “Cursillo, What Is It?”, “Let’s Keep the Fourth Day Simple!”,
“Post-Cursillo: Group Reunion & Ultreya, “Sponsor’s Booklet”, và “Reunion of the Group.”
• Tiếng Tây Ban Nha: “Vamos a Mantener el Cuarto Diá Sencillo.”
• Tiếng Việt: “Chỉ Nam Khóa Ba Ngày”.
9

Các Sách được tái bản:
• Tiếng Anh: “Pilgrim’s Guide”, “Cursillo: What Is It?”, “Our Fourth Day”, “Group Reunion Sheets”,
“Service Sheets”, “Leader’s Manual”, và “Cursillo Manual”.
• Tiếng Tây Ban Nha: “Ideas Fundamentales”, “Reunión de Grupo”, “Guía Del Peregrino”, và
“Carnet”.
THƯ TÍN VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG (VPTƯ)
Có 6 Thư Tín Văn Phòng Trung Ương, bằng cả ba ngôn ngữ riêng biệt nhau: tiếng Anh, Tây Ban Nha và
Việt
• Thư Tín Tháng 10/2006: Bài viết của GM Gerald F. Kicanas, D.D., GM/GP Tucson, và Rollo
“Cursillistas Sau Khóa Cursillo”
• Thư Tín Tháng 12/2006: Tâm Thư của LM Einer Ochoa, Linh Hướng TQ, gởi cho các Cursillistas,
“Ký Ức về Năm Tài Chánh 2006”, và Rollo “An Toàn Trọn Vẹn”.
• Thư Tín Tháng 2/2007: Bài viết “Các Tiêu Chuẩn hoặc những Nguyên Tắc Quan Trọng về Bản
Chất/Yếu Tính, Tâm Thức và Mục Đích, và Tiền Cursillo.
• Thư Tín Tháng 4/2007: Bài viết “Học Hỏi làm thế nào để Sống Sứ Điệp – Một cuộc Hành Trình qua
Khóa Cursillo.”
• Thư Tín Tháng 6/2007: Tâm Thư của LM Einer Ochoa, LH/TQ, gởi các Cursillistas, bài viết của
OMCC, và Hậu Cursillo.
• Thư Tín tháng 8/2007: Lời Ngỏ với các Cursillistas, của Anh Victor Lugo, Giám Đốc Điều Hành PT
Cursillo Toàn Quốc, và một bài viết về “Trường Lãnh Đạo”.
VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH TOÀN QUỐC
Văn Phòng Điều Hành/Toàn Quốc (VPĐH/TQ) họp trong tháng 11/2006 và tháng 7/2007. Trong tháng
11 2006, hai thành viên được bầu vào Ủy Ban Quản Trị. Sáu tân ĐHV/Miền đã được chính thức bổ
nhiệm để phục vụ trong VPĐH/TQ, gồm có 12 Miền của Hoa Kỳ. ĐHV/Miền của nhóm ngôn ngữ trong
mỗi miền phục vụ trong VPĐH/TQ. Trong tháng 6/2007, VPĐH/TQ duyệt lại Kế Hoạch Mục Vụ Toàn
Quốc.
TRANG NHÀ PT CURSILLO TOÀN QUỐC
Bản Tin điện tử Ultreya tiếp tục phổ biến các bài chia sẻ chứng từ của các Cursillistas. Bản Tin này có
thể được tìm thấy trên Trang Nhà của VPTƯ tại www.natl-cursillo.org . Mỗi số của Bản Tin được hàng
ngàn người vào xem; tuy nhiên, từ lúc khởi sự, Bản Tin này đã gặp khó khăn trong việc nhận các bài viết
về các nhân chứng sống. Có ba người tình nguyện phụ trách kỹ thuật cho Bản Tin điện tử này đã nỗ lực
thử đề nghị nhiều cách hầu cố gắng duy trì dự án này, nhưng nhận được rất ít sự hỗ trợ của Cộng Đồng
Cursillo Toàn Quốc. Chúng tôi khuyến khích các bạn vào Trang Nhà www.natl-cursillo.org và đi vào “eultrya” để nọp bài chứng từ của các bạn.
THĂNG TIẾN ĐỨC TIN CÔNG GIÁO
Trong tháng 2/2007 PT Cursillo Toàn Quốc đã hợp tác với cơ quan Truyền Thông Công Giáo tên
Lighthouse Catholic Media, một bộ phận của Tổ Chức Truyền Thông Saint Joseph, đã khởi sự cung cấp
các CDs về giáo huấn đích thực của Đạo Công Giáo. Chi tiết đã được phổ biến trên Trang Nhà
www.natl-cursillo.org .
PHÒNG KỶ VẬT CURSILLO
Trang Nhà trưng bày các kỷ vật Cursillo ở địa chỉ: www.nationalcursillogiftshop.com, để bán các vật
dụng lưu niệm về Cursillo, do Trung Tâm Cursillo TQ điều hành. Hãy vào thăm Trang Nhà này để xem
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các kỷ vật đặc biệt. Việc các bạn hỗ trợ tài chánh qua dịch vụ này sẽ giúp thăng tiến nhiệm vụ truyền
giáo của PT Cursillo.
ĐI BỘ TRUYỀN GIÁO
Có 4 PT Giáo Phận tham gia Cuộc Đi Bộ Truyền Giáo năm nay.
ĐẠI HỘI CURSILLO TOÀN QUỐC KỲ THỨ 18
Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ thứ 18 sẽ được tổ chức tại Đại Học Công Giáo Catholic University of
America, gọi tắt là CUA, tại Washington, DC, tức Hoa Thạnh Đốn, từ ngày 31-7 đến ngày 3-8-2008. Chủ
đề cho Đại Hội 2008 là: “Chúa Kitô Là Ánh Sáng của Chúng Ta”. Đại Hội sẽ khai mạc chiều thứ Năm,
31-7-2008 với bài thuyết trình chính do GM Francisco Gonzalez, S.F., (GM Phụ Tá TGP Washington),
DC, trình bày; và sau đó là Giờ Chầu Thánh Thể tại Vương Cung Thánh Đường Đức Maria Vô Nhiễm
Nguyên Tội.
Tiệc Liên Hoan trong Đại Hội sẽ dành thời gian cho các nhóm văn hóa khác nhau trình diễn qua các bài
hát hay vũ khúc, v.v…; tuy nhiên, nhóm nào có ý định trình diễn xin vui lòng liên lạc với Phyllis
Winston, ĐT 202-723-6756 trước ngày 31-5-2008. Thời gian cho Tiệc Liên Hoan có giới hạn, nhưng
chúng tôi hy vọng mỗi nhóm trình diễn sẽ được sắp xếp thì giờ thoả đáng.
Lê phí ghi danh tham dự Đại Hội là $325 mỹ kim một người nếu ghi danh trước ngày 31-5-2008. Chúng
tôi hết sức khuyến khích các bạn sắp xếp công việc ngay từ bây giờ để có thể tham dự Đại Hội Cursillo
Toàn Quốc 2008 bằng cách gởi phiếu ghi danh tham dự đính kèm. Có thể ghi danh trên Internet ở địa chỉ
www.natl-cursillo.org . Đại Học CUA chỉ có khả năng thỏa mãn 600 chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Cho nên ai
ghi danh sớm sẽ ưu tiên có chỗ ở chắc chắn. Lệ phí bao gồm chuyên chở khứ hồi từ Phi Trường Regan
International Airport (mà thôi) đến CUA, 3 đêm nghỉ ngơi, ăn tối thứ Năm, 3 bữa ăn thứ Sáu và thứ Bảy,
và ăn sáng Chúa nhật. Đại Học CUA chỉ cách Phi Trường Regan độ 40 phút đi xe hơi.
Chúng tôi ưu ái mời các bạn lên Internet thăm Trang Nhà của Đại Học
http://visitors.cua.edu/CUAmap.pdf, để xem quang cảnh của Trường và tìm hiểu thêm những nơi có thể
đi xem trong thời gian tham dự Đại Hội.
Ngoài ra, xin các bạn thực hiện hay kêu gọi thực hiện Palancas cầu nguyện cho Đại Hội ngay từ bây giờ.
Xin gởi Palancas đến Chị Sandra Coles-Bell, 7304 Carroll Avenue, #139, Takoma Park, MD 20912. Số
Điện Thư: 301-891-0741 hoặc có thể e-mail đến: Palanca08Encounter@mac.com.
QUÀ TẶNG HIỆN KIM
PT Cursillo tại Hoa Kỳ hân hoan đón nhận với lòng biết ơn mọi đóng góp tài chánh để giúp thăng tiến sứ
vụ truyền giáo của PT. Những đóng góp này có thể được trừ vào thuế lợi tức hàng năm.
Ý CHỈ CẦU NGUYỆN (PALANCAS)
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
Chúng ta hãy thực hiện Palancas cầu nguyện cho nhau và PT Cursillo của chúng ta.
Chúng tôi mến chúc các bạn và gia đình Mùa Vọng tràn đầy ơn phước và Năm Mới Hạnh Phúc.
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Thân mến trong Chúa Giêsu Kitô,
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

18th National Cursillo® Encounter Registration Form
Catholic University of America – Washington, D. C.
Thursday, July 31 – Sunday, August 3, 2008
Cost for the 18th National Encounter is $325.00
(Please use a separate Registration Form for each registrant)
(PLEASE TYPE OR PRINT LEGIBLY – THANK YOU – PLEASE FILL IN ALL THE
BLANKS)
Last Name: ________________________________First Name:
Address:

______

City: _____________________________________ State: _______________Zip Code:
Home Telephone: ___________________________ Work: __________________________ Fax:
__________________________________________
E-mail Address: ___________________________________________ Preferred Language:
_________________________________________________
Diocese:
Gender (Circle one): Male Female

Region:
Specify: Bishop, Priest, Deacon, or Religious

______

Lodging is assigned on the first come, first served basis. Two persons per room. Two rooms share a
center bathroom. No single rooms. There are 3-4 floors for each hall, with stairs only, no elevators.
Limited number of first floor rooms. Limited number of wheelchair accessible rooms.
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If you wish to room with a specific person (spouse, friend, relative) then the other person's Registration
Form must accompany this form. We will not guarantee your roommate if the forms do not accompany
one another.
Roommate preference? (Circle One): Yes

No

If Yes, Name:

Special needs (Wheelchair/physically challenged):

_______

Do you wish to participate with the Encounter Choir? (Circle one): Yes

No

Make checks payable to: National Cursillo® Center
Credit Card payment:
Express)
Credit Card Number:

Circle one: MasterCard or Visa

(No Discover or American

Expiration Date:

Name on Credit Card:
Send this 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 $325.00 per person and this form must be received by May 31, 2008
Registration cost received June 1, 2008 – June 30, 2008 is $375.00
Registration cost received July 1, 2008 – July 11, 2008 is $425.00
Unable to guarantee lodging after July 11, 2008!
There is a $40.00 non-refundable fee for all cancellations up until May 31, 2008. No refunds after
May 31, 2008 – No exceptions! The National Cursillo® Center is responsible for the payment to the
University even when you cancel.
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